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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=cebfd2d8
O ABC conquistou ontem pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24.
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Taça de Portugal em andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=7f223198
As taças de Portugal de andebol, em masculinos e femininos, estão entregues.
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Humberto Gomes defende penálti e dá Taça de andebol ao ABC
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29-03-2015
O ABC venceu hoje o FC Porto por 25-24 e conquistou a Taça de Portugal de andebol, graças a uma
defesa de Humberto Gomes, a um livre de sete metros de Hugo Santos, no último lance do jogo.
Numa partida muito intensa e equilibrada, o ABC esteve quase sempre na liderança e acabou por
triunfar justamente, depois de um último minuto de jogo de 'loucos', somando, seis anos depois, a
11.ª Taça da sua história.
Na primeira parte, o ABC comandou sempre o marcador a partir do 1-0, mostrando o comportamento
agressivo na defesa e a aposta nos ataques rápidos que o levaram a bater o Sporting nas meias-finais
de sábado.
Com um FC Porto ineficaz - somou várias bolas nos 'ferros' - e um Humberto Gomes em bom plano
na baliza bracarense, a equipa portista revelou dificuldades e deixou o ABC aumentar a vantagem, que
chegou a um máximo de cinco golos, aos 24 minutos (12-7).
Nos últimos cinco minutos da primeira metade, o hexacampeão nacional voltou a recuperar e reduziu
a diferença para três golos ao intervalo (13-10), voltando a equilibrar a partida após o início do
segundo tempo, demorando apenas quatro minutos para empatar (14-14).
Alguns erros do FC Porto bastaram para o ABC voltar a colocar-se em vantagem, antes de um período
incaracterístico, com poucos golos, a meio da segunda parte, com as duas equipas a somarem vários
erros e os guarda-redes a somarem boas defesas.
O FC Porto voltou a 'crescer` e chegou pela primeira vez à vantagem na partida, à passagem do
minuto 52.15 (21-20), mas o equilíbrio que imperou nos últimos minutos deixou o marcador igualado
até aos momentos finais.
David Tavares assinou o 25-24, com 21 segundos por jogar e, depois de um desconto de tempo, o FC
Porto, a jogar com menos dois jogadores, conquistou um livre de sete metros, com o tempo a
esgotar-se.
Na marcação, Hugo Santos permitiu uma grande defesa de Humberto Gomes, que decidiu a partida
para os bracarenses.
Jogo no Pavilhão Municipal de Loulé.
ABC - FC Porto, 25-24.
Ao intervalo: 13-10.
Sob a arbitragem da dupla Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga), as equipas alinharam e
marcaram:
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- ABC: Humberto Gomes, Diogo Branquinho (3), Nuno Grilo (4), Pedro Seabra (2), João Pinto (5),
Carlos Martins (2) e Ricardo Pesqueira (2). Jogaram ainda Bruno Dias, Hugo Rocha, David Tavares (3),
Tomás Albuquerque (3), Nuno Rebelo (1), Gabriel Teca e João Gonçalves.
Treinador: Carlos Resende.
- FC Porto: Hugo Laurentino, Ricardo Moreira (6), João Ferraz (1), Gilberto Duarte, Alexis Borges (4),
Daymaro Salina (3) e Hugo Santos (2). Jogaram ainda Alfredo Quintana, Nuno Roque (2), Yoel
Morales (3), Miguel Martins (2), Michal Kasal (1), Miguel Alves e Francisco Silva.
Treinador: Ljubomir Obradovic.
Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 5-3 (10), 6-4 (15), 10-7 (20), 12-8 (25), 13-10 (intervalo),
14-14 (35), 19-17 (40), 20-17 (45), 20-19 (50), 21-22 (55) e 25-24 (resultado final).
Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.
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ABC bate FC Porto e venceu a Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez
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30-03-2015
O ABC conquistou ontem pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
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Página 7

ID: 58591768

30-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,27 x 4,25 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2

Página 8

A9

ABC/UMinho conquista Taça de Portugal de Andebol
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Publicado em: 2015-03-30 02:29:15
O ABC/UMinho conquistou este domingo a Taça de Portugal de Andebol, ao vencer o FC Porto por 2524, final que decorreu em Loulé.
A equipa minhota inaugurou o marcador e ao longo do jogo mostrou uma equipa mais rápida e
defensiva do que o adversário, onde aos 24 minutos de jogo obtinha já uma vantagem de cinco golos
(12-7). Quase no final da primeira parte, o FC Porto conseguiu recuperar a diferença de três golos
(13-10) e logo no início do segundo tempo, equilibrou a partida (14-14), chegando mesmo a estar em
vantagem de um golo aos 52 minutos de jogo (21-20). O ABC/UMinho voltou a a colocar-se em
vantagem de um golo (25-24) e nos últimos segundos, o guarda-redes, Humberto Gomes, defende
um livre de sete metros do FC Porto, permitindo a vitória da equipa bracarense.
O ABC/UMinho conquistou pela 11ª vez a Taça de Portugal que não vencia desde 2009.
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‘Final-four’ da Taça de Portugal

Um segundo que valeu um título

HUMBERTO GOMES defendeu, no último segundo de jogo, um livre de sete metros que garantiu o triunfo do ABC/UMinho sobre
o FC Porto e a conquista da 11.ª Taça de Portugal da história dos bracarenses. Momentos finais impróprios para cardíacos
ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes e Bruno Dias (GR), Hugo
Rocha, Pedro Seabra (2), Diogo Branquinho (3), David Tavares (3), Ricardo Pesqueira (2), João Gonçalves, Carlos Martins
(2), Nuno Grilo (4), Nuno Rebelo (1),
Tomás Albuquerque (3), João Pinto (5)
e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.

FC PORTO 24
Alfredo Quintana e Hugo Laurentino (GR);
Francisco "Babo" , Gilberto Duarte, Yoel
Morales (3), João Ferraz (1), Miguel Martins (2), Daymaro Salina (3), Nuno Gonçalves, Ricardo Moreira (6), Alexis Borges (4),
Hugo Santos (2), Nuno Roque (2), Michal
Kasal (1), Mick Schubert.
Treinador: Ljubomir Obradovic.
Árbitros: Jorge Fernandes e Alberto Alves.
Intervalo: 13-10
Disciplina: cartões amarelos a Diogo Branquinho, Ricardo Pesqueira, João Pinto, João
Ferraz, Alexis Borges e Ljubomir Obradovic.
Exclusões a Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira (2), Nuno Grilo, João Pinto, Gilberto Duarte, Salina, Alexis Borges (2), Michal Kasal
e Ljubomir Obradovic. Desqualificações a
R. Moreira e Ljubomir Obradovic.

FAP

ABC/UMinho conquistou a sua 11.ª Taça de Portugal de andebol, ao derrotar o FC Porto, na final disputada em Loulé, por 25-24

ANDEBOL

| Rui Serapicos |
(Em Loulé, Algarve)

Humberto Gomes defendeu, no
último segundo do jogo, um livre de 7 metros a Hugo Santos: o
ABC/UMinho venceu ontem o
FC Porto na final da Taça de
Portugal, disputada no Pavilhão
Municipal de Loulé. Os derradeiros instantes foram impróprios para cardíacos. Tomás Albuquerque recolocou os bracarenses na frente, com 24-23, aos
27 minutos e 42 segundos da
etapa complementar.
Nuno Roque devolveu o equilíbrio 24-24. O guarda-redes portuense Hugo Laurentino defende
um remate aos 6 metros ao bracarense Ricardo Pesqueira. Aos
29 minutos e 27 segundos, com
vantagem numérica por exclusão de um portista, Carlos Resende pede time-out. David Tavares entra solto pela ponta
direita e faz 25-24. As hostes
portistas estavam a ferver. O
treinador dos dragões, Ljubomir
Obradovic, vê um cartão vermelho que vale a sua desqualifica-

ção do jogo. Tem de sair não só
o treinador mas também um jogador. O cronómetro indica
29.54 minutos. o FC Porto tem a
bola, ganha um livre de 9 metros. As atenções concentram-se
em Gilberto Duarte, que na
meia-final convertera no último
segundo o golo da vitória sobre
o Benfica. O livre avança, João
Pinto agarra-se a Gilberto, é excluído. O cronómetro contou ao
tempo de jogo três segundos e
indica 29.57 minutos. Novo livre de 9 metros, do qual resulta
no último segundo um livre de 7
metros. O guarda-redes bracarense defende, confirmando um
triunfo para o clube que estivera
na frente da contagem durante
quase todo o jogo.
O ABC/UMinho assumiu a liderança do marcador ao primeiro minuto, com um golo do ponta-direita Carlos Martins, beneficiou de duas defesas decisivas
de Humberto Gomes, impôs nos
primeiros minutos um ritmo acelerado, chegou a um avanço de
três golos aos 9 minutos. O FC
Porto, que tem no central Gilberto Duarte um dos seus elementos

mais determinantes na acção
ofensiva, via-se e desejava-se
para lograr abrir espaços de remate entre a defesa minhota,
quase sempre muito bem posicionada. Até ao intervalo, os
academistas lograram manter a
vantagem de três golos (13-10).
Na segunda parte, o FC Porto
trocou de guarda-redes entrando
Alfredo Quintana. Os minhotos
passaram a denotar mais dificuldades na finalização, cometendo
falhas que os portistas aproveitaram para reduzir e chegar mesmo à igualdade a 14. Mas também o ABC/UMinho reviu a
defensiva e conseguiu voltar à
vantagem. Nesta fase, Carlos
Resende fazia a gestão da defensiva bracarense e, com 9m33s
para jogar, o marcador indicava
empate 20-20.
Os golos foram-se sucedendo e
o empate mantendo-se, até que
os azuis-e-brancos ficaram definitivamente privados de Ricardo Moreira por agressão a Hugo
Rocha, que, lesionado num sobrolho, também sai de jogo. É
aqui que começam os últimos e
Página
12
decisivos
instantes.
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‘Final-four’ da Taça de Portugal

“O último segundo foi fantástico”
HUMBERTO GOMES, herói do jogo em Loulé, dedicou a vitória aos treinadores, à família, aos dirigentes e a todas as pessoas que
têm ajudado o ABC. Carlos Resende deu os parabéns aos seus jogadores, que foram os verdadeiros protagonistas da vitória.

“Foi um excelente jogo, uma
excelente final, entre duas
equipas de alto nível, que
terminou com a diferença
de um golo. Estamos conscientes de que fizemos o
nosso melhor. Parabéns à
equipa de Braga, que venceu.
Sobre a ausência de Obradovic nesta conferência de
imprensa não há nada a dizer, nós somos uma equipa,
estou aqui eu. Durante todo
o jogo houve muito mérito
da defesa do ABC.”

ANDEBOL

| Rui Serapicos |
(Em Loulé, Algarve)

“Fantástico último segundo: calhou-me a mim resolver”. Assim
começou por dizer, no fim do jogo, o guarda-redes Humberto
Gomes, o herói desta final da
Taça de Portugal, conquistada
pelo ABC/UMinho com uma vitória sobre o FC Porto.
Espelho da alegria de todo o
clube, o capitão academista dedicou a vitória, partilhou-a com
os seus companheiros de equipa,
os presentes e os ausentes (numa
clara dedicatória a Fábio Vidrago que não jogou a final devido
a castigo) e louvou o trabalho de
toda a equipa.
“Quero dedicar esta vitória,
aos treinadores, à minha família,
aos dirigentes que têm feito um
esforço fantástico e a todas as
pessoas e entidades que ajudam
o ABC. A defesa do livre de 7
metros teve um sabor fantástico,
porque foi no último segundo e
valeu uma Taça de Portugal já
em fim de carreira. Mas não sou
nenhum herói. Heróis somos todos. Nós já saímos de Braga com
o pensamento de que era possível. Trabalhamos muito como
equipa e sabíamos que estava chegada a altura de ganharmos títulos. Calhou-me a mim resolver.
Sobre o castigo ao Fábio, o que
tenho a dizer é que o impediram
de fazer o que mais gosta, que é

Rui Silva (tr. adj. FC Porto)

FAP

Explosão de alegria do ABC/UMinho após a defesa fantástica de Humberto Gomes que valeu a conquista da Taça de Portugal

jogar andebol. Esta vitória é dedicada a ele”, afirmou um emocionado Humberto Gomes.
Quanto a Carlos Resende, o timoneiro que conduziu a equipa
do ABC/UMinho a mais uma
página dourada na sua história,
mostrou-se muito agradado pela
conquista, atribuiu-a e dedicou-a
aos seus jogadores, apesar de
considerar que a equipa ainda
pode render mais. “O resultado
diz tudo. Foi um jogo muito

equilibrado e o FC Porto também tem muito mérito. Ganhar
no último segundo encerra sempre alguma felicidade. Fizemos
dois excelentes jogos e os jogadores estão de parabéns. Eles é
que são os protagonistas. Se foi
surpresa, esta vitória? Só quem
não esteve atento ao nosso lançamento no início da época é
que pode sentir-se surpreendido.
Sempre dissemos que queríamos
ganhar as três competições que

íamos disputar: a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional e a
Taça Challenge. Temos competência e capacidade para nos batermos com qualquer equipa se
estivermos ao nosso nível e temos ainda esta época mais duas
meias-finais. Neste jogo, esta
equipa ainda não jogou ao seu
melhor nível”, referiu o treinador, deixando ainda um agradecimento a todos quanto ajudam e
acreditam na equipa: “quero dei-

“Fim-de-semana de andebol ao mais alto nível. Porto
e o ABC mostraram que são
as duas melhores equipas
do andebol português.”

Hugo Laurentino (GR FC Porto)

xar uma palavra de apreço a todos os que nos ajudam. Estamos
conscientes de que a Câmara
Municipal de Braga está empenhada para dotar de um bom pavilhão o clube, a cidade e o país.
É importante porque nós andamos em competições internacionais e, além de um pavilhão servir também para a formação de
jovens jogadores, também projecta a imagem não só da cidade
mas também do país”.

§breves
Rocha e Grilo
no Centro de Saúde

Hugo Rocha e Nuno Grilo saíram magoados da final com o FC Porto. Hugo com o sobrolho esquerdo aberto.
Nuno Grilo com uma lesão num dedo. Os dois foram assistidos no Centro de Saúde de Loulé, o que atrasou
em cerca de uma hora o regresso.
Mas este facto não perturbou a boa
disposição. Quando Rocha voltou a
juntar-se ao grupo, com um penso
sobre o olho esquerdo, logo lhe chamaram de ‘Camões’. Feito o tratamento, o motorista Bastos recolocou o autocarro em marcha - eram
quase 21.30 e ainda havia um jantar e uma viagem de regresso a
Braga e logo começaram os cânticos.

Página 13

HUMBERTO GOMES FOI A
GRANDE FIGURA NA FINAL

ABC/UMINHO
CONQUISTA
TAÇA DE
PORTUGAL

30-03-2015

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 11,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

25-24

A TAÇA É NOSSA

Págs. 24 e 25
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ABC/UMinho vence FC Porto e conquista a Taça de Portugal
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Humberto Gomes defendeu, no último segundo do jogo, um livre de 7 metros a Hugo Santos: o
ABC/UMinho venceu ontem o FC Porto na final da Taça de Portugal, disputada no Pavilhão Municipal de
Loulé. Os derradeiros instantes foram impróprios para cardíacos. Tomás Albuquerque recolocou os
bracarenses na frente, com 24-23, aos 27 minutos e 42 segundos da etapa complementar.
Nuno Roque devolveu o equilíbrio 24-24. O guarda-redes portuense Hugo Laurentino defende um
remate aos 6 metros ao bracarense Ricardo Pesqueira. Aos 29 minutos e 27 segundos, com vantagem
numérica por exclusão de um portista, Carlos Resende pede time-out.
David Tavares entra solto pela ponta direita e faz 25-24.
As hostes porristas estavam a ferver. O treinador dos dragões, Ljubomir Obradovic, vê um cartão
vermelho que vale a sua desqualificação do jogo. Tem de sair não só o treinador mas também um
jogador.
O cronómetro indica 29.54 minutos. o FC Porto tem a bola, ganha um livre de 9 metros. As atenções
concentram-se em Gilberto Duarte, que na meia-final convertera no último segundo o golo da vitória
sobre o Benfica. O livre avança, João Pinto agarra-se a Gilberto, é excluído. O cronómetro contou ao
tempo de jogo três segundos e indica 29.57 minutos. Novo livre de 9 metros, do qual resulta no
último segundo um livre de 7 metros. O guarda-redes bracarense defende, confirmando um triunfo
para o clube que estivera na frente da contagem durante quase todo o jogo.
O ABC/UMinho assumiu a liderança do marcador ao primeiro minuto, com um golo do ponta-direita
Carlos Martins, beneficiou de duas defesas decisivas de Humberto Gomes, impôs nos primeiros
minutos um ritmo acelerado, chegou a um avanço de três golos aos 9 minutos. O FC Porto, que tem
no central Gilberto Duarte um dos seus elementos mais determinantes na acção ofensiva, via-se e
desejava-se para lograr abrir espaços de remate entre a defesa minhota, quase sempre muito bem
posicionada. Até ao intervalo, os academistas lograram manter a vantagem de três golos (13-10).
Na segunda parte, o FC Porto trocou de guarda-redes entrando Alfredo Quintana. Os minhotos
passaram a denotar mais dificuldades na finalização, cometendo falhas que os portistas aproveitaram
para reduzir e chegar mesmo à igualdade a 14. Mas também o ABC/UMinho reviu a defensiva e
conseguiu voltar à vantagem. Nesta fase, Carlos Resende fazia a gestão da defensiva bracarense e,
com 9m33s para jogar, o marcador indicava empate 20-20.
Os golos foram-se sucedendo e o empate mantendo-se, até que os azuis-e-brancos ficam
definitivamente privados de Ricardo Moreira por agressão a Hugo Rocha, que, lesionado num sobrolho,
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também sai de jogo. É aqui que começam os últimos e decisivos instantes.
"O último segundo foi fantástico"
"Fantástico último segundo: calhou-me a mim resolver". Assim começou por dizer, no fim do jogo, o
guarda-redes Humberto Gomes, o herói desta final da Taça de Portugal, conquistada pelo ABC/UMinho
com uma vitória sobre o FC Porto.
Espelho da alegria de todo o clube, o capitão academista dedicou a vitória, partilhou-a com os seus
companheiros de equipa, os presentes e os ausentes (numa clara dedicatória a Fábio Vidrago que não
jogou a final devido a castigo) e louvou o trabalho de toda a equipa.
"Quero dedicar esta vitória, aos treinadores, à minha família, aos dirigentes que têm feito um esforço
fantástico e a todas as pessoas e entidades que ajudam o ABC. A defesa do livre de 7 metros teve um
sabor fantástico, porque foi no último segundo e valeu uma Taça de Portugal já em fim de carreira.
Mas não sou nenhum herói. Heróis somos todos. Nós já saímos de Braga com o pensamento de que
era possível. Trabalhamos muito como equipa e sabíamos que estava che-gada a altura de ganharmos
títulos. Calhou-me a mim resolver. Sobre o castigo ao Fábio, o que tenho a dizer é que o impediram
de fazer o que mais gosta, que é jogar andebol. Esta vitória é dedicada a ele", afirmou um
emocionado Humberto Gomes.
Quanto a Carlos Resende, o timoneiro que conduziu a equipa do ABC/UMinho a mais uma página
dourada na sua história, mostrou-se muito agradado pela conquista, atribuiu-a e dedicou-a aos seus
jogadores, apesar de considerar que a equipa ainda pode render mais.
"O resultado diz tudo. Foi um jogo muito equilibrado e o FC Porto também tem muito mérito. Ganhar
no último segundo encerra sempre alguma felicidade. Fizemos dois excelentes jogos e os jogadores
estão de parabéns. Eles é que são os protagonistas. Se foi surpresa, esta vitória? Só quem não esteve
atento ao nosso lançamento no início da época é que pode sentir-se surpreendido. Sempre dissemos
que queríamos ganhar as três competições que íamos disputar: a Taça de Portugal, o Campeonato
Nacional e a Taça Challenge. Temos competência e capacidade para nos batermos com qualquer
equipa se estivermos ao nosso nível e temos ainda esta época mais duas meias-finais. Neste jogo,
esta equipa ainda não jogou ao seu melhor nível", referiu o treinador, deixando ainda um
agradecimento a todos quanto ajudam e acreditam na equipa: "quero deixar uma palavra de apreço a
todos os que nos ajudam. Estamos conscientes de que a Câmara Municipal de Braga está empenhada
para dotar de um bom pavilhão o clube, a cidade e o país. É importante porque nós andamos em
competições internacionais e, além de um pavilhão servir também para a formação de jovens
jogadores, também projecta a imagem não só da cidade mas também do país".
Rui Serapicos
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ANDEBOL

ABC conquista
a sua 11ª Taça
O ABC conquistou pela 11ª vez
na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, em Loulé. A formação bracarense, que ao intervalo
já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor
das últimas três edições.

LUÍS FORRA/LUSA
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HOJE NA REGIÃO
Tok’andar
apresentado hoje
Decorre hoje, pelas 19h00,
no Espaço Jovem de Porto
de Mós, a cerimónia de
apresentação do ‘Tok'andar
2015’.

‘Mexa-se com
a Idade’ de
volta a Ourém
O programa ‘Mexa-se com a
Idade’ , destinado a utentes
residentes em lares/centros
de dia (IPSS), chega hoje a
Ourém para combater o sedentarismo e promover um
estilo de vida activo na
idade sénior.

Exposição no
Museu do Vidro
O Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro
da Marinha Grande tem patente a exposição ‘Segunda
Vida – Design de vidro reciclado da Finlândia’, que tem
como protagonistas Jukka
Isotalo, designer industrial, e
Jan Tortensson, designer e
vidreiro.
A exposição pode ser visitada até 27 de Setembro, de
terça-feira a domingo, das
10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00.

Torneio de
andebol jovem
até quinta-feira
Está a decorrer na Nazaré,
até quinta-feira, ‘XXVIII Torneio Internacional de Andebol Jovem - Dr. Fernando
Soares’. Ao longo de cinco
dias, a vila organiza jogos de
minis, infantis, iniciados, juvenis, juniores, femininos e
masculinos.

AMA organiza
workshops
AAcademia de Música de
Alcobaça (AMA) organiza
pela terceira vez o Workshop de Ensemble de Metais,
com vista a proporcionar
aos alunos inscritos um
vasto leque de experiências
musicais. As actividades de-

Tiragem: 2754
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Corte: 1 de 1

correm entre hoje e quartafeira e focam-se nos diferentes instrumentos de metal,
de forma a alimentar as
competências dos participantes.

PRÓXIMOS DIAS
Ansião organiza
curso de jovens
músicos
A Sociedade Filarmónica
Ansianense de Santa Cecília
promove, a partir de amanhã e até sábado, o 'Filarmonias 2015- IV Curso de Jovens Músico's, em parceria
com o município de Ansião,
dirigido a músicos com idades entre os 12 e os 35 anos.
O evento decorrer no Centro
Cultural de Ansião.
Como é tradição no Filarmonias, o programa vai
além do período estritamente lectivo, estando programada uma Jam Jazz Session para a noite de sextafeira, e culmina num concerto final, a realizar sábado.

Centro Cultural
de Pombal acolhe
exposição
'Aquela Cruz do Meio' é a exposição patente na Capela
da Misericórdia, da autoria
do pombalense Feliciano
Ferreira, que será inaugurada amanhã, pelas 15h00, e
que se prolonga até 3 de
Maio. A inauguração contará
com um concerto de guitarra por parte do padre
João Paulo Vaz.

Caldas da Rainha
recebe exposição
de 'Bodypainting'
O CCC das Caldas da Rainha
recebe a exposição 'Mil linguagens de Expressão' de
Elisabeth Rocha, a partir de
quarta-feira e até ao final do
mês.
O visitante poderá desfrutar
dos variados trabalhos da
artista, assim como apreciar
a sua arte nas telas vivas
(corpo humano). Também
terá direito a assistir a uma
sessão de 'bodypainting' ao
vivo no dia 12 de Abril, pelas
15h00 horas. |
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ABC conquistou Taça de Portugal
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O ABC conquistou, ontem, pela 11.ª vez na sua história, a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o
FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja "final four" decorreu em Loulé.
Desporto | 30 de Março de 2015
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A21

Câmara Municipal de Braga recebe os Campeões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta do Rossio Online

Data Publicação:

30-03-2015

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/camara-municipal-de-braga-recebe-os-campeoes/

O Município de Braga destacou na sua página oficial do facebook o ABC de Braga, pelo facto de ter
arrecadado a Taça de Portugal, ontem à tarde frente ao FC Porto. O Município de Braga dá os
parabéns aos Jogadores, Equipa Técnica, Dirigentes e Massa Associativa do ABC/UMinho pela
magnífica conquista da Taça de Portugal de Andebol - diz o comunicado. A Câmara Municipal irá
receber na próxima quarta-feira, dia 1 de abril, os vencedores da Taça, pelas 15:30. O Município
convida, ainda, todos os bracarenses a marcar presença nesta receção, na Praça do Município onde
será exibido o troféu e se poderá aplaudir os heróis desta conquista. Recorde - se que o ABC já não
conquistava a Taça de Portugal desde 2009. GAZETA DO ROSSIO
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A22

ABC faz história e vence Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta do Rossio Online

Data Publicação:

30-03-2015

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/abc-faz-historia-e-vence-taca-de-portugal/

O ABC de Braga orientado por Carlos Resende bateu o FC Porto por 25-24 numa final apaixonante e
conquistou a Taça de Portugal, que fugia à equipa bracarense desde 2009. O FC Porto que domina o
andebol nacional (com seis campeonatos consecutivos), continua a marcar passo na Taça, e são já
nove as épocas em branco. Na grande final, começou melhor o ABC de Braga, que dominou todo o
primeiro tempo. Ao intervalo, a vantagem era de três golos (13-10), mas a equipa minhota até teve
cinco golos de vantagem, quando Nuno Grilo fez o 12-7, à passagem do minuto 23. No segundo
tempo, o FC Porto entrou melhor na partida e até a empatou, a 14 golos, quando estavam decorridos
menos de quatro minutos, por Alexis Borges. No entanto, o ABC ainda mostrava resistência e voltou a
distanciar-se, retomando mesmo a vantagem de três golos, ao fazer o 18-15, por Diogo Branquinho.
Aos 40 minutos, o ABC mantinha essa vantagem (20-17), mas seguiram-se dez minutos frenéticos
para os minhotos que começaram a acusar o desgaste físico. O FC Porto, pela primeira vez no
encontro, saltou para a frente do marcador. Aos 53 minutos, Ricardo Moreira, da linha de sete metros,
fez o 20-21 para os "dragões". Nuno Grilo respondeu com golo e tudo empatado novamente. Até ao
final, mais duas vantagens mínimas do FC Porto, até que Tomás Albuquerque, da linha de sete
metros, voltou a colocar o ABC na frente do marcador (24-23, a 2m20s do final). David Tavares que
regressou à competição fez o 25-24, deixando apenas 22 segundos para o FC Porto atacar a baliza.
Com alguma confusão à mistura, o tempo esgotou, mas Hugo Santos teve na mão a hipótese de
mandar esta empolgante final para prolongamento, com um livre de sete metros. Mas Humberto
Gomes decidiu que tinha de oferecer a Taça de Portugal a Braga, o primeiro título do ABC desde 2009.
GAZETA DO ROSSIO Fonte: pt.blastingnews.com
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A23

ID: 58591330

30-03-2015

Tiragem: 16000

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,78 x 6,39 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A24

ID: 58591851

30-03-2015

Tiragem: 32331

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,17 x 7,07 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A25

ID: 58591810

30-03-2015

Tiragem: 32331

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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ID: 58591810

30-03-2015

Tiragem: 32331

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,47 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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A27

ID: 58593322

30-03-2015

Tiragem: 14900

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,33 x 16,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD conquista
17.ª Taça de Portugal
DR

O MADEIRA SAD CONQUISTOU,
ONTEM, PELA 17.ª VEZ CONSECUTIVA, A TAÇA DE PORTUGAL
FEMININA DE ANDEBOL, AO
BATER FACILMENTE, POR 33-18,
A JAC ALCANENA, NA FINAL DA
PROVA, REALIZADA EM LOULÉ. A
EQUIPA MADEIRENSE INSCREVEU O SEU NOME NA LISTA DE
VENCEDORES DO TROFÉU DE
FORMA ININTERRUPTA DESDE A
ÉPOCA 1998/99.
Duarte Santos/Lusa
desporto@jornaldamadeira.pt

O Madeira SAD venceu o jogo
de forma clara e inequívoca,
conquistando este seu 17.º troféu de forma merecida, ao ‘despachar’ o JAC de Acanena de
forma clara e inequívoca.
Depois de um início equilibrado – aos cinco minutos de
jogo, ainda se registava uma
igualdade, a um golo –, o Madeira SAD começou a aproveitar
os muitos erros defensivos e
ofensivos da JAC Alcanena para
construir um resultado volumoso.
Com Érica Tavares e Cláudia
Aguiar a concluir a maioria dos
contra-ataques, originados por
perdas de bola do ataque ribate-

Madeira SAD voltou a conquistar a Taça de Portugal, troféu que tem vindo arrecadar desde 1998/99.

jano, a turma madeirense foi aumentando gradualmente a distância, que ao intervalo já era de
sete golos (14-7).
O Madeira SAD voltou a entrar com um ritmo forte na segunda parte e acabou com as
eventuais esperanças do JAC Alcanena na recuperação do resultado, acabando a gerir a vantagem nos minutos finais.
O Madeira SAD, orientado por
Duarte Sousa, alinhou da seguinte forma: Catarina Oliveira,
Cláudia Aguiar (7), Filipa Correia

(1), Frederica Jesus (4), Renata Tavares (4), Érica Tavares (10) e
Anais Gouveia (2). Jogaram ainda
Márcia Abreu (2), Ana Temtem
(1), Catarina Ascensão (1) e Patrícia Fernandes (1).

«SE CHEGASSE SEM TROFÉU
NÃO SEI SE ENTRAVA»
Já em clima de festa, o treinador da equipa madeirense afirmou que, «tal como prometi ao
presidente do clube, ganhámos
a taça. Se chegasse à ilha sem tro-

féu, não sei se entrava...», disse,
muito animado.
«A equipa está de parabéns,
incluindo as jogadoras que, por
limitações financeiras e dificuldades de voos, não puderam estar aqui connosco», explicou.
«Já ontem (sábado), não esperávamos um resultado tão desnivelado (28-14 ao Maiastars, nas
meias-finais). Já tínhamos perdido com a JAC Alcanena esta
época. Sabíamos o que esperar e
tornámos as coisas fáceis», sublinhou, a concluir.
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A28

ID: 58593333

30-03-2015

Tiragem: 14900

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 3,49 x 4,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC CONQUISTA TAÇA
NOS MASCULINOS
O ABC conquistou ontem pela
11.ª vez na sua história a Taça de
Portugal de andebol, ao vencer o
FC Porto por 25-24, na final da
edição de 2015, cuja ‘final four’
decorreu em Loulé. A formação
bracarense, que ao intervalo já
vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09 e sucede ao Sporting, vencedor das
últimas três edições.
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A29

ID: 58591217

30-03-2015

Tiragem: 78226

Pág: 55

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,46 x 6,21 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 58591192

30-03-2015

Tiragem: 78226

Pág: 55

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,59 x 21,31 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2

Página 30

ID: 58591192

30-03-2015

Tiragem: 78226

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,95 x 3,40 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2
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A32

ID: 58590922

30-03-2015

Tiragem: 130000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 6,39 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

ABC bate FC Porto e
vence Taça de Portugal
O ABC sagrou-se vencedor da Taça
de Portugal em andebol ao superar
o FC Porto na final ontem disputada
em Loulé, por 25-24. Os bracarenses
venciam ao intervalo por 13-10,
mas só conseguiram garantir
o título no último segundo –
o FC Porto desperdiçou um livre de
sete metros no último suspiro. Foi
o 11º troféu do ABC na competição.
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A33

ABC bate FC Porto e ganha Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30-03-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/abc-bate-fc-porto-e-ganha-taca-de-portugal

O ABC de Braga venceu o FC Porto, por 25-24 e conquistou a Taça de Portugal, no Algarve. Final
emocionante e disputada até ao último segundo. Ou até depois desse mesmo segundo, quando
Humberto Gomes "fechou" a baliza e não deixou que Hugo Santos, da linha de sete metros, mandasse
tudo para prolongamento. A exemplo do encontro da meia final, com o Sporting, o ABC voltou a entrar
mais mandão e começou com um parcial de 2-0. Só aos quatro minutos, Alexis Borges desfeiteou
Humberto Gomes e fez o 2-1, mas o ABC a conseguir manter a vantagem entre um a dois golos, até
que Tomás Albuquerque, aos 16 minutos de jogo, num excelente contra-ataque, fez o 8-5, e o ABC
parecia querer descolar no marcador. Quase aos 24 minutos de encontro, Nuno Grilo pôs a equipa de
Braga a vencer por cinco golos, quando fez o 12-7. Ao intervalo, saía o ABC em vantagem, por 13-10.
No regresso dos balneários, muito melhor o FC Porto que precisou de apenas quatro minutos para
empatar o encontro (14-14), por Alexis Borges. No entanto, o ABC voltaria a destacar-se. Aos 45
minutos, liderava o ABC por 20-17, mas permitiu um parcial de 4-0 ao FC Porto, que os "dragões"
aproveitaram para se colocarem, pela primeira vez, em vantagem. Faltavam menos de oito minutos
de jogo, quando Ricardo Moreira fez o 20-21, da linha de sete metros. Reagiu, à bomba, Nuno Grilo e
devolveu o empate. Estava visto, a emoção seria até ao fim. O capitão Moreira, novamente, de sete
metros (21-22) e Cuni Morales já nos quatro minutos finais (22-23), conseguiram as outras vantagens
do FC Porto, nesta final. Neste momento, já Ricardo Moreira tinha sido expulso, com cartão vermelho
direto, por alegada agressão a Hugo Rocha (que terminou a partida com a cabeça enfaixada), à
entrada dos cinco minutos finais. O jovem Tomás Albuquerque, da linha de sete metros, não tremeu e
bateu Hugo Laurentino, para recolocar o ABC, novamente, na frente do marcador. Faltavam menos de
três minutos, e o ABC liderava por 24-23. Nuno Roque, numa brilhante jogada individual, voltou a
empatar, mas David Tavares, com uma bonita conclusão, da ponta direita, fez o 25-24. Depois,
algumas escaramuças, com Ljubomir Obradovic a ser excluído, pelos directores de campo, mas bola
para o FC Porto, que tinha ainda mais de 20 segundos para levar o jogo para prolongamento. Aí
emergiu Humberto Gomes, que defendeu o primeiro livre de sete metros de todo o encontro, a dar a
Taça ao ABC. Emoção até ao último segundo. João Paulo Pinto, com cinco golos, e Nuno Grilo, com
quatro, destacaram-se no ataque do ABC. Ricardo Moreira, com seis golos, e Alexis Borges, com
quatro, merecem o natural destaque no FC Porto. O ABC de Braga conquistou, assim, a 11ª Taça de
Portugal e encurta a distância para o líder Sporting, que tem 15. O FC Porto continua com sete,
naquele que foi o regresso do ABC aos títulos, o que não acontecia desde 2009.
29 Março, 2015
Anabela Macedo
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A34

Dragões falham conquista da Taça de Portugal para o ABC

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

30-03-2015

URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/55107/

O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
29-03-2015 21:58 |Porto Canal com imagem de fcporto.pt
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A35

ID: 58590677

30-03-2015

Tiragem: 34477

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,85 x 9,15 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

ABC bate FC Porto
para conquistar a sua
11.ª Taça de Portugal
Um golo de David Tavares
nos últimos segundos
desempatou de vez a final da
Taça de Portugal a favor do
ABC, que derrotou o FC Porto,
em Loulé, por 25-24, para
ganhar pela 11.ª vez a prova,
a primeira desde 2008-09.
Humberto Gomes foi um dos
heróis do clube bracarense,
pois o guardião defendeu
depois um livre de 7m que
daria o prolongamento aos
portistas. No sector feminino,
venceu o Madeira SAD (33-18
à JAC Alcanena), que venceu a
prova pela 17.ª vez seguida.
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A36

ID: 58592099

30-03-2015

Tiragem: 75303

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 7,65 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A37

ID: 58592096

30-03-2015

Tiragem: 75303

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 24,52 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A38

ANDEBOL - ABC CONQUISTA A TAÇA DE PORTUGAL

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Voz Desportiva Online

Data Publicação:

30-03-2015

URL:: http://vozdesportiva.blogspot.pt/2015/03/andebol-abc-conquista-taca-de-portugal.html

Na final da Taça de Portugal em andebol, disputada esta tarde em Loulé, o ABC, treinado por Carlos
Resende, antigo jogador e treinador do FC Porto, levou de vencida os dragões por 25-24. Competitiva
até ao último segundo, e com o triunfo a poder pender para qualquer uma das formações, levaram a
melhor os bracarenses, que conquistaram a 11ª Taça de Portugal para o seu palmarés. A última vez
que o FC Porto venceu a competição, foi na temporada 2006/07. Rui Cardoso
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A39

UMA VITÓRIA CONTROLADA SOBRE O SPORTING garantiu ao ABC/UMinho a presença
na final da Taça de Portugal onde hoje, a partir das 17 horas, defronta o FC Porto na
luta pelo ´caneco´.

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Minho.pt

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=75867

29-03-2015
"É á, é bê, é abêcê", entoou ontem uma pequena claque de bracarenses em Loulé, nos minutos
derradeiros da primeira meia-final da Taça de Portugal. O ABC/UMinho venceu o Sporting por 33-30,
consumando o primeiro triunfo dos bracarenses sobre os leões nesta época. O encontro foi disputado
sob alta tensão, com momentos de elevado nervosismo, expressos em dois cartões vermelhos, um
para o jogador do Sporting João Antunes,
no início da segunda parte, por acumulação de três exclusões temporárias de dois minutos, e
outro para o ponta-esquerda do ABC, Fábio Vidrago, este já nos instantes finais do jogo, por a
arbitragem ter entendido que ele festejou de modo ofensivo um golo dos minhotos. Devido a esta
sanção disciplinar, não há certezas quanto à possibilidade de este jogador estar disponível hoje para a
final.
Os pupilos de Carlos Resende, que nunca estiveram a perder, comandaram quase sempre o
marcador a partir dos seis minutos, mas ao longo de quase todo o tempo, tanto nos primeiros 30,
como nos segundos 30 minutos, o Sporting teve aproximações que chegaram a ameaçar novos
equilíbrios. O ABC entrou a defender em 5:1, com Nuno Rebelo na zona dos 9 metros, obrigando a
turma leonina a recuar o seu jogo atacante, mas o Sporting conseguia boas soluções pelos pontas,
Pedro Portela e Pedro Solha, que conseguiam abrir brechas na retaguarda minhota.
O último empate tinha acontecido a os seis minutos (4-4). Os leões defendiam em 6:0,
sem perturbar as trocas de bola dos bracarenses, na zona dos 9 metros, mas fechando bem os
espaços quando se projectava o gesto do remate ou a tentativa de entrada aos 6 metros. Por outro
lado, os verde-brancos após sofrerem os primeiros golos do minhoto Nuno Grilo concentraram nele as
suas atenções defensivas, mas passaram a ver-se em dificuldade para suster, na posição de lateral
direito, os remates de João Pinto. Aos 16 minutos, o ABC/UMinho conseguiu a primeira vantagem de
três golos, 13-10, num ataque rápido concluído aos 6 metros por Hugo Rocha, jogador geralmente
mais chamado a funções
defensivas.
No segundo quarto de hora, a contagem oscilou sempre entre os dois e os três golos. Ao intervalo, os
minhotos venciam por dois, 20-18, após uma primeira parte disputada pelas duas equipas sob alta
tensão competitiva, com os nervos a manifestarem-se no rendimento dos jogadores e dos treinadores,
alvos de sanções disciplinares. Sinais desse nervosismo por parte dos bracarenses são, neste primeiro
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período, dois livres de 7 metros falhados,
um por Tomás Albuquerque e outro por David Tavares, tendo o primeiro ocorrido aos 19 minutos,
quando os de Braga jogavam em situação de superioridade numérica por exclusões temporárias de
adversários, tendo o Sporting aproveitado, mesmo com menos um jogador, para não só impedir a
dilatação da diferença como ainda conseguindo reduzi-la.
O Sporting viu a sua estratégia defensiva prejudicada aos 2.16 minutos da etapa complementar, com
a acumulação, por João Antunes, de três exclusões temporárias
e consequente vermelho. O jogo no segundo tempo foi mais pautado, com as equipas a
arriscarem menos. Os minhotos a não quererem abdicar do avanço no marcador, que continuava a
oscilar na casa dos dois ou três.
Até que, aos 19 minutos da etapa complementar, David Tavares alcança para os de Braga a primeira
vantagem de quatro golos (27-23), dando a ideia de que o ABC/UMinho tinha o jogo controlado,
imagem essa que se reforçou com a vantagem de cinco golos (30-25), alcançada em golo de Pedro
Seabra quando havia para disputar sete minutos. É em novo golo dos de Braga, o 31-26, que Fábio
Vidrago, então no banco, festeja a entrada da bola na baliza de um modo que a arbitragem considerou
excessivo, deixando em dúvida a sua presença hoje na final.
Contactados pelo 'Correio do Minho', os dirigentes e equipa técnica do ABC/UMinho afirmaram
desconhecer ainda se Fábio Vidrago poderá ser utilizado na partida de hoje, da final frente ao FC
Porto.
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A41

FADU premiada como Federação Europeia Mais Ativa no desporto universitário Atletismo Magazine Modalidades Amadoras

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/21451-fadu-premiada-comofederacao-europeia-mais-ativa-no-desporto-universitario

O prémio de Federação Europeia Mais Ativa foi entregue pela segunda vez consecutiva à Federação
Académica de Desporto Universitário (FADU), durante a Gala da Associação Europeia de Desporto
Universitário (EUSA) que se realizou ontem, dia 28, em Zagreb, na Croácia.
Dos mais de 40 membros associados da EUSA, a FADU destacou-se uma segunda vez pela
organização de eventos, mas também pela participação e desempenho dos seus clubes nas provas
europeias. Em julho de 2014, a comitiva portuguesa participante nos Jogos Europeus Universitários
2014, em Roterdão, na Holanda, contou com mais de 300 participantes, 25 equipas de 11
clubes/instituições de ensino superior, que ainda regressaram com uma medalha de ouro, uma de
prata e três de bronze.
"É um prazer receber novamente este prémio, especialmente num ano de comemoração dos 25
anos", afirma a presidente da FADU, Filipa Godinho, que no passado mês de abril de 2014 subiu ao
palco da EUSA para receber o mesmo reconhecimento e ainda a atribuição da organização dos Jogos
Europeus Universitários 2018 a Coimbra.
A dirigente destaca que este é um reflexo do esforço e trabalho de todos os clubes, associações
académicas e de estudantes, e dos próprios atletas, técnicos e dirigentes. "Em Portugal, trabalhamos
como um grupo, como uma equipa, como uma família e, quando assim é, quando conseguimos
trabalhar todos para um objetivo comum, vemos o desporto universitário português reconhecido",
exalta Filipa Godinho.
O prémio de Melhor Fotografia do Concurso da Comissão de Estudantes da EUSA foi também recebido
por mãos portuguesas, por Nuno Gonçalves, fotógrafo que acompanhou a comitiva de Andebol
masculino da Universidade do Minho. "É uma grande honra não só para mim, como também para
Portugal. Quero agradecer todo o apoio da FADU e da Universidade do Minho. O desporto universitário
português está de parabéns por este prémio, pois foi conquistado graças aos Campeões Europeus
Universitários de Andebol da Universidade do Minho", exalta o também professor de judo.
Por quatro anos consecutivos, as universidades portuguesas também se viram destacadas pela sua
participação e resultados, recebendo o prémio de Melhor Universidade Europeia em desporto
universitário - Associação Académica de Coimbra, de 2011 a 2013, e a Associação Académica da
Universidade do Minho/Universidade do Minho, em 2014.
A Gala da EUSA realiza-se anualmente no âmbito da Conferência e premeia os seus membros pelos
seus contributos e desempenhos no desporto universitário.
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A42

ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/abc-bate-fc-porto-e-vence-taca-de-portugal-de-andebol-pela-11a-vez/?cat=6

A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições. No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se
dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto manteve-se no terceiro posto, com sete troféus, o
último em 2006/07.
O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.18h53 - 29 de Março
de 2015 |
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ID: 58583763

29-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,36 x 21,07 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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ID: 58583763

29-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,94 x 4,69 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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ID: 58583759

29-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,36 x 14,25 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 58583690

29-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,07 x 20,56 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 58583767

29-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,90 x 17,96 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Madeira SAD conquista Taça de Portugal 16:38 - 29-03-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539707

29-03-2015
Mais do mesmo. O Madeira SAD conquistou este domingo a 17.ª Taça de Portugal consecutiva em
andebol feminino. A equipa madeirense derrotou o JAC Alcanena por uns esclarecedores 33-18.
O Madeira SAD alcança, assim, mais um título na prova, algo que vem acontecendo ininterruptamente
desde 1999.
O conjunto ribatejano tentou escrever uma página diferente na história da modalidade, mas a
assinatura final foi da turma madeirense.
O encontro foi disputado no Pavilhão Municipal de Loulé.
Redação
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Madeira SAD e JAC Alcanena apuram-se para a final da Taça de Portugal 00:07 - 2903-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539632

29-03-2015
Estão descobertas as duas equipas apuradas para final da Taça de Portugal em andebol feminino.
A Madeira SAD e a formação da JAC Alcanena vão lutar este domingo pelo troféu, depois de terem
vencido as respetivas meias-finais, em desafios disputados em Loulé.
A equipa do Madeira SAD pode conquistar o 17º troféu consecutivo, já a JAC Alcanena procura o
primeiro titulo na prova.
Redação
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ABC vence FC Porto e conquista Taça de Portugal 18:48 - 29-03-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539732

29-03-2015
O ABC derrotou o FC Porto (25-24) e conquistou a Taça de Portugal em andebol. A equipa minhota
esteve na frente do no marcador durante todo o encontro e conseguiu, com algum sacrifício, segurar a
vantagem até ao apito final.
Com este triunfo, a formação bracarense arrecada a 11.ª taça da sua história.
A equipa de Carlos Resende, treinador do ABC e ex-jogador e treinador do FC Porto, conquistou o
troféu oito anos depois da última vitória na prova.
Com esta Taça de Portugal, o ABC interrompe os três anos consecutivos do Sporting a vencer a taça.
A final decorreu no pavilhão Municipal de Loulé.
Redação
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ABC/UMinho na Final da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Braga TV Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/3515

Publicado em: 2015-03-29 12:27:32
O ABC/UMinho venceu este sábado o Sporting CP por 33-30 nas meias-finais da Taça de Portugal,
garantindo, assim, a passagem à final da Taça que será disputada esta tarde com o FC Porto em
Loulé.
Ambas as equipas entraram no jogo com um ritmo elevado mas a equipa minhota esteve melhor na
defesa, conseguindo garantir nos primeiros minutos de jogo a vantagem de dois golos (7-5). O
ABC/UMinho aproveitou as duas expulsões de jogadores do Sporting CP para controlar o jogo,
entrando para o intervalo com uma vantagem de quatro golos (20-18). Na segunda parte, o Sporting
CP perdeu mais um jogador e os minhotos conseguiram controlar o jogo até ao final da partida (3330).
O ABC/UMinho defronta o FC Porto às 17h00, tentando, assim, conquistar a 11ª Taça de Portugal que
não vence desde 2009.
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ABC/UMinho vence Taça de Portugal em andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-03-2015

Meio:

ComUM Online

Autores:

Ricardo Costa

URL:: http://www.comumonline.com/?p=6706

O ABC/UMinho venceu a Taça de Portugal em andebol, ao bater, esta tarde, o FC Porto, em Loulé, por
25-24. Num jogo épico, com final impróprio para cardíacos, os minhotos viram o guarda-redes
Humberto Gomes defender um livre de sete metros no último lance do jogo e terminaram por cima,
regressando aos títulos, que já lhes escapavam desde 2009. Pare, escute e olhe. 30 segundos para o
fim, final empatada a 24 golos. Carlos Resende para o jogo com um desconto de tempo, coloca os
jogadores à escuta para lhes dizer ainda é possível e fá-los olhar para o papel para estudarem uma
jogada que ainda possa garantir um golpe de asa final. O FC Porto está com um a menos, por
expulsão de Ricardo Moreira, aos 28 minutos, por agressão a Hugo Rocha. Após o recomeço, o ABC
assume a bola, passa o plano para a prática e chega ao golo, assumindo a vantagem do marcador nos
últimos segundos, num remate de David Tavares. Coloca uma mão no troféu, sente a vitória perto.
Antes do festejo, porém, o FC Porto dispõe de um livre de sete metros. Oportunidade flagrante para o
empate. Humberto Gomes agiganta-se na baliza, tapa todos os caminhos do golo. Para o remata,
escuta os gritos de vitória e olha, de perto, a Taça. Em meio minuto, um golo de David Tavares e uma
parada de Humberto Gomes garantiram a conquista da Taça de Portugal em andebol ao ABC num jogo
equilibrado, muito disputado e que se resolveu apenas no último suspiro. Depois de uma primeira
parte mais forte do ABC, que chegou a ter cinco golos de vantagem, o FC Porto reagiu à desvantagem
sentida ao intervalo (13-10), mostrando-se mais agressivo e rápido, conseguindo reverter o rumo do
resultado na segunda metade (20-21). O ABC/UMinho, contudo, reagiu bem, anulou o avanço portista
e recolocou-se em vantagem para os cinco minutos finais. A expulsão de Ricardo Moreira a dois
minutos do fim deixou os portistas aturdidos e motivou o ABC/UMinho para uma ponta final de
superação. Depois disso, entra a tal história escrita com sangue, suor e lágrimas. E que reabre a
página dos títulos do Académico de Braga.
Março 29, 2015
Ricardo Costa

Página 52

A53

Xico Andebol empata na Maia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-03-2015

Meio:

ComUM Online

Autores:

Helio Carvalho

URL:: http://www.comumonline.com/?p=6632

O Xico Andebol voltou a empatar no Grupo B do Campeonato Fidelidade Andebol 1, desta feita com o
Maia/ISMAI, por 22-22, num jogo que se demonstrou muito equilibrado. Os vimaranenses entravam
no jogo com intenções de fugir aos últimos lugares, enquanto o Maia/ISMAI, após perder com o Delta
Belenenses na jornada anterior, tentava dar resposta à derrota e consolidar o seu lugar na luta pela
manutenção. A partida revelou-se muito "taco a taco", com ambas as equipas a conseguirem
consolidar um bom processo defensivo, pelo que o resultado ao intervalo dava uma pequena
vantagem ao Xico Andebol (10-11). Os maiatos, que entravam no jogo como favoritos, ainda estavam
bem dentro da disputa do jogo. A segunda parte voltou a evidenciar o forte equilíbrio entre as duas
formações, sendo que os homens da casa conseguiram responder à desvantagem, estabelecendo um
resultado positivo (12-11). Isto, porém, não foi suficiente para conseguirem a vitória, sendo que a
equipa de Guimarães acabou mesmo por sair do Pavilhão do Colégio dos Carvalhos com uma
igualdade - 22-22. Com este resultado, o Xico Andebol mantém-se no primeiro dos dois últimos
lugares de despromoção, com 17 pontos, mais um ponto do que o Santo Tirso, e a três dos lugares
que garantem a manutenção. O próximo jogo dos vimaranenses será em casa, no dia 11 de abril,
frente ao Delta Belenenses, às 19h.
Março 29, 2015
Helio Carvalho
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ABC/UMinho está na final da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-03-2015

Meio:

ComUM Online

Autores:

Marta Sousa

URL:: http://www.comumonline.com/?p=6629

O ABC/UMinho venceu o Sporting, na meia-final da Taça de Portugal, no pavilhão Municipal de Loulé,
por 33-30. Desta forma, o ABC confirmou a presença na final da prova. O ABC entrou forte na partida
e esteve quase sempre com uma vantagem de dois ou três tentos sob a equipa de Alvalade. Porém,
ao minuto 21, os lisboetas empataram a partida a 14 golos. Mas nada abalou a confiança minhota,
que chegou final do primeiro tempo a vencer: 20-18. Na segunda parte, as equipas entraram mais
cautelosas e isso refletiu-se na defesa que superou os ataques, pois, ao final de cinco minutos, o
marcador estava em 21-18, com apenas um golo marcado a favor do ABC. Nessa altura, já João
Antunes, pivô do Sporting, tinha sido excluído da partida, após a terceira sanção. Ainda assim, a
formação lisboeta tentava empatar, mas nunca conseguiu mais do que reduzir até à margem mínima.
O marcador assinalava 27-23 a favor do ABC. A partir deste momento, a equipa leonina tentou de
tudo para reduzir, mas os minhotos conseguiram manter uma vantagem de cinco bolas. A cinco
minutos do final do encontro, Fábio Vidrago, ponta-esquerdo do ABC, foi expulso com cartão vermelho
direto, o que permitiu à equipa de Alvalade reduzir a desvantagem de três golos. Mesmo assim, o ABC
venceu a partida por 33-30. O ABC/UMinho joga, hoje, no Municipal de Loulé, com FC Porto, a final da
Taça de Portugal de Andebol.
Março 29, 2015
Marta Sousa
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ID: 58583358

29-03-2015

Tiragem: 151036

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,86 x 8,40 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/abc_bate_fc_porto_e_vence_taca_de_portugal_de_andebol_p
ela_11_vez.html

29.03.2015
O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé. A formação
bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09 e sucede ao
Sporting, vencedor das últimas três edições. No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos
dos 'leões', enquanto o FC Porto manteve-se no terceiro posto, com sete troféus, o último em
2006/07.
Lusa
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Corte: 1 de 3

‘Final-Four’ da Taça de Portugal

ABC/UMinho disputa a Taça com FC Porto
UMA VITÓRIA CONTROLADA SOBRE O SPORTING garantiu ao ABC/UMinho a presença na final da Taça de Portugal onde hoje,
a partir das 17 horas, defronta o FC Porto na luta pelo ‘caneco’. Academistas ainda não sabem se Fábio Vidrago pode jogar.
ABC/UMINHO 33
Humberto Gomes e Bruno Dias (GR);
Fábio Vidrago (3), Hugo Rocha (1), Pedro
Seabra (3), Diogo Branquinho (2), David
Tavares (6), Ricardo Pesqueira (3), João
Gonçalves (1), Carlos Martins (2), Nuno
Grilo (4), Nuno Rebelo (1), Tomás Albuquerque (2), João Pinto (5) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING 30
Luís Oliveira e Ricardo Candeias GR); Nuno
Pinto, Pedro Portela (8), Bosko Bjelanovic
(1), Bruno Moreira (3), Sérgio Barros (1),
Frankis Marzo (6), Rui Silva (3), Pedro Solha (1), Diogo Godinho, João Antunes,
Diogo Domingos, Pedro Spínola (4) e Fábio Magalhães (3)
Treinador: Frederico Santos.
Árbitros: António Trinca e Tiago Monteiro
(Lisboa).
Intervalo: 20-18

ANDEBOL

| Rui Serapicos |
(Em Loulé, Algarve)

“É á, é bê, é abêcê”, entoou ontem uma pequena claque de bracarenses em Loulé, nos minutos
derradeiros da primeira meia-final da Taça de Portugal. O
ABC/UMinho venceu o Sporting por 33-30, consumando o
primeiro triunfo dos bracarenses
sobre os leões nesta época. O encontro foi disputado sob alta tensão, com momentos de elevado
nervosismo, expressos em dois
cartões vermelhos, um para o jogador do Sporting João Antunes,
no início da segunda parte, por
acumulação de três exclusões
temporárias de dois minutos, e
outro para o ponta-esquerda do
ABC, Fábio Vidrago, este já nos
instantes finais do jogo, por a arbitragem ter entendido que ele
festejou de modo ofensivo um
golo dos minhotos. Devido a esta sanção disciplinar, não há certezas quanto à possibilidade de
este jogador estar disponível hoje para a final.
Os pupilos de Carlos Resende,
que nunca estiveram a perder,
comandaram quase sempre o
marcador a partir dos seis minutos, mas ao longo de quase todo
o tempo, tanto nos primeiros 30,
como nos segundos 30 minutos,
o Sporting teve aproximações
que chegaram a ameaçar novos
equilíbrios. O ABC entrou a de-

DR

João Pinto, com cinco golos, foi uma das armas encontradas pelo ABC/UMinho para derrotar o Sporting

+ pormenor
Depois do triunfo de ontem sobre o Sporting e
consequente garantia de
presença na final da Taça
de Portugal, que se disputa esta tarde, frente ao FC
Porto, o ABC/UMinho
continua sem saber se o
ponta-esquerda Fábio
Vidrago poderá ser opção
para o treinador Carlos Resende na partida de hoje.
O atleta foi expulso ontem,
depois de comemorar um
golo da sua equipa de
forma que a arbitragem
acho excessiva e ofensiva
pelo que aguarda agora
por uma decisão que lhe
permita, ou não, ser utilizado no jogo da final.
fender em 5:1, com Nuno Rebelo na zona dos 9 metros, obrigando a turma leonina a recuar o
seu jogo atacante, mas o Sporting conseguia boas soluções pe-

los pontas, Pedro Portela e Pedro
Solha, que conseguiam abrir
brechas na retaguarda minhota.
O último empate tinha acontecido a os seis minutos (4-4).
Os leões defendiam em 6:0,
sem perturbar as trocas de bola
dos bracarenses, na zona dos 9
metros, mas fechando bem os
espaços quando se projectava o
gesto do remate ou a tentativa de
entrada aos 6 metros. Por outro
lado, os verde-brancos após sofrerem os primeiros golos do minhoto Nuno Grilo concentraram
nele as suas atenções defensivas,
mas passaram a ver-se em dificuldade para suster, na posição
de lateral direito, os remates de
João Pinto.
Aos 16 minutos, o ABC/UMinho conseguiu a primeira vantagem de três golos, 13-10, num
ataque rápido concluído aos 6
metros por Hugo Rocha, jogador
geralmente mais chamado a funções defensivas.
No segundo quarto de hora, a
contagem oscilou sempre entre
os dois e os três golos. Ao intervalo, os minhotos venciam por
dois, 20-18, após uma primeira
parte disputada pelas duas equipas sob alta tensão competitiva,
com os nervos a manifestarem-

§resultado
Por 27-28
FC Porto vence Benfica
no último segundo
Na outra meia-final da Taça de
Portugal, o FC Porto venceu o
Benfica, por 27-28, com o golo
triunfal a ser apontado por Gilberto Duarte, mesmo no último
segundo da partida.
-se no rendimento dos jogadores
e dos treinadores, alvos de sanções disciplinares. Sinais desse
nervosismo por parte dos bracarenses são, neste primeiro período, dois livres de 7 metros falhados, um por Tomás Albuquerque
e outro por David Tavares, tendo
o primeiro ocorrido aos 19 minutos, quando os de Braga jogavam em situação de superioridade numérica por exclusões temporárias de adversários, tendo o
Sporting aproveitado, mesmo
com menos um jogador, para
não só impedir a dilatação da diferença como ainda conseguindo
reduzi-la.
O Sporting viu a sua estratégia
defensiva prejudicada aos 2.16

minutos da etapa complementar,
com a acumulação, por João Antunes, de três exclusões temporárias e consequente vermelho.
O jogo no segundo tempo foi
mais pautado, com as equipas a
arriscarem menos. Os minhotos
a não quererem abdicar do avanço no marcador, que continuava
a oscilar na casa dos dois ou três.
Até que, aos 19 minutos da etapa
complementar, David Tavares
alcança para os de Braga a primeira vantagem de quatro golos
(27-23), dando a ideia de que o
ABC/UMinho tinha o jogo controlado, imagem essa que se reforçou com a vantagem de cinco
golos (30-25), alcançada em golo de Pedro Seabra quando havia
para disputar sete minutos.
É em novo golo dos de Braga,
o 31-26, que Fábio Vidrago, então no banco, festeja a entrada
da bola na baliza de um modo
que a arbitragem considerou excessivo, deixando em dúvida a
sua presença hoje na final.
Contactados pelo ‘Correio do
Minho’, os dirigentes e equipa
técnica do ABC/UMinho afirmaram desconhecer ainda se Fábio Vidrago poderá ser utilizado
na partida de hoje, da final frente ao FCPágina
Porto. 57
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‘Final-four’ da Taça de Portugal

“Jogo de ritmo
elevadíssimo ao nível
de qualquer Europeu”
CARLOS RESENDE mostrava-se satisfeito com a vitória, lamentando apenas
o facto da sua equipa ter sofrido muitos golos. Técnico gostou e realçou
o elevado nível qualitativo da partida.
ANDEBOL

Andebol Feminino

Madeira e Alcanena disputam a final
Na Taça de Portugal em seniores femininos, cuja ‘final-four’ também decorre em Loulé, a final disputa-se pelas 14.30 horas, tendo como equipas adversárias o Madeira SAD, actual detentor do troféu, e o JAC Alcanena.
Ontem, nas meias-finais, as madeirenses superaram por um claro 28-14 a
formação do Maiastars, enquanto a JAC Alcanena, num confronto mais
equilibrado, venceu o Santa Joana por 28-24.

Concurso de Fotografia

Loulé, Cidade Europeia do Desporto 2015
A cidade de Loulé, posicionada no interior daquele concelho algarvio que
tem no litoral praias como Quarteira e Vilamoura, está a cumprir o programa de Cidade Europeia do Desporto 2015. No âmbito de “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015” a Câmara Municipal de Loulé lançou o Concurso de
Fotografia “Loulé... olhares sobre a Cidade Europeia do Desporto”. Nesse âmbito, decorre um concurso de fotografia aberto a maiores de 16 anos de idade a decorrer até ao dia 15 de Setembro.

Onde se disputam as finais de hoje

| Rui Serapicos |
(Em Loulé, Algarve)

No final do encontro frente ao
Sporting, que garantiu à equipa
do ABC/UMinho a presença na
final da Taça de Portugal onde
hoje defronta o FC Porto (a partir das 17 horas), o treinador academista, Carlos Resende, mostrava-se muito satisfeito com o
resultado alcançado pela sua
equipa, lamentando apenas o
facto dos bracarenses terem sofrido muitos golos.
“Sofremos muitos golos, mas
fomos mais efectivos no ataque.
Impusemos ao jogo uma velocidade muito alta, o que dá ao adversário mais possibilidades de
ter a bola e foi também por isso
que sofremos golos”, afirmou
Carlos Resende, o treinador do
ABC/UMinho, no fim do triunfo
sobre o Sporting na primeira
meia-final da Taça de Portugal.
“Estivemos sempre em vantagem. Qualquer treinador gosta
de estar em vantagem ao longo
de um jogo, mas o que nos apraz
é terminarmos o jogo na frente”,
acrescentou o técnico, lembrando sempre que o resultado é o
mais importante, mas que a beleza e qualidade do andebol praticado também agrada a todos os
níveis e principalmente aos espectadores presentes no pavilhão de Loulé.
Além disso, Carlos Resende
considerou mesmo que o jogo de
ontem foi dotado de uma grande
qualidade, comparando-o mesmo aos jogos de um qualquer
campeonato da Europa.
“Foi um jogo a um ritmo elevadíssimo, ao nível de qualquer
campeonato da Europa”, referiu
o treinador, relativizando com
cautelas esta primeira vitória sobre a equipa leonina nesta temporada: “o passado é importante,
mas não podemos agarrar-nos só
ao passado”.

§breves

Pavilhão Municipal de Loulé
com três mil lugares sentados
O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, onde se disputam hoje as finais
feminina e masculina da Taça de Portugal de andebol, tem capacidade para
três mil espectadores sentados.
Foi inaugurado a 11 de Novembro 2001, estando dotado para a prática de
várias modalidades. A principal modalidade colectiva praticada na instalação é o futsal, embora esteja apta para a prática de voleibol, andebol, basquetebol e hóquei em patins e ainda modalidades ligadas à ginástica, tais
como ginástica acrobática, ‘tumbling’ e trampolins, que são da responsabilidade de alguns clubes do Concelho.
O pavilhão possui ainda infraestruturas que permitem também usufruir de
salas de cardio-fitness e musculação, dois campos de squash, banho turco e
sauna.

DR

Carlos Resende realçou nível qualitativo dos jogo entre ABC/UMinho e Sporting

“O ABC foi mais forte do que
nós. Não fomos iguais a nós
próprios. Defendemos a um
nível muito mais baixo do
que é habitual o Sporting
defender. O ABC fez um jogo
inteligente, geriu sempre o
jogo. Andámos sempre atrás
do prejuízo. Quando não se
defende bem dificilmente se
consegue ganhar. O facto de
não conseguirmos passar
para a frente do marcador
criou alguma ansiedade.”

“Felizmente conseguimos
uma vitória justa e
merecida. O ABC esteve ao
seu melhor nível, ao seu
alto nível. Não há duas sem
três, mas neste caso houve,
no sentido de não termos
uma terceira derrota com o
Sporting. Esperamos agora
ter mais três vitórias no
play-off. Concerteza que
vamos chegar à final (do
campeonato nacional)
e vamos ganhar.”

“Nunca conseguimos passar
à frente no marcador. Somos
profissionais há muito, vamos passar uma borracha
sobre esta derrota e tentar
ganhar no campeonato.”

“Tínhamos um dissabor com
o Sporting, ainda não tínhamos vencido. Acertámos
pequenas falhas e conseguimos o mais importante que
é estar presente na final.”

Pedro Portela (Sporting)

Nuno Grilo (ABC/UMinho)

Frederico Santos (tr. Sporting)

DR

Pedro Seabra foi um dos principais municiadores do ataque do ABC/UMinho

João L. Nogueira (Pres. ABC/UMinho)
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ABC/UMinho
à conquista
da Taça
na final com
o FC Porto

Págs. 24 e 25
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Home - Modalidades - JAC-Alcanena e Madeira SAD disputam final da Taça de
Portugal
Estão descobertas as duas equipas apuradas para final da Taça de Portugal em
andebol feminino
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Home - Modalidades - JAC-Alcanena e Madeira SAD disputam final da Taça de Portugal JAC-Alcanena e
Madeira SAD disputam final da Taça de Portugal 29 Março 2015 Cid Ramos Estão descobertas as duas
equipas apuradas para final da Taça de Portugal em andebol feminino. A Madeira SAD e a formação da
JAC Alcanena vão lutar este domingo pelo troféu, depois de terem vencido as respetivas meias-finais,
em desafios disputados em Loulé. A equipa do Madeira SAD pode conquistar o 17º troféu consecutivo,
já a JAC Alcanena procura o primeiro titulo na prova. A BOLA Você pode deixar um comentário, ou um
link a partir do seu site.
29 Março 2015Cid Ramos
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Andebol
29 | 03 | 2015

18.40H

O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
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São Bernardo tem uma palavra a dizer
Fase Final A formação orientada por José Rodrigues é um das seis equipas envolvidas na discussão do título nacional
da categoria e recusa o papel de “coitadinho” entre as melhores equipas portuguesas
D.R.

Andebol

CALENDÁRIO

Nacional de Juniores

1.ª Jornada (Hoje)
17h00 S. Bernardo-Sporting
2.ª Jornada (12 Abril)
15h00: ABC-S. Bernardo
3.ª Jornada (19 Abril)
17h00: S. Bernardo-Águas Santas
4.ª Jornada (3 Maio)
18h30: FC Gaia-S. Bernardo
5.ª Jornada (10 Maio)
17h00: S. Bernardo-Benfica
6.ª Jornada (17 Maio)
15h00: Sporting-S. Bernardo
7.ª Jornada (24 Maio)
17h00: S. Bernardo-ABC
8.ª Jornada (31 Maio)
15h30: Águas Santas-S. Bernardo
9.ª Jornada (7 Junho)
17h00: S. Bernardo-FC Gaia
10.ª Jornada (14 Junho)
18h00: Benfica-S. Bernardo

Alexandre Silva
Começa hoje, a fase final do
Campeonato Nacional de Juniores de Andebol, com o São
Bernardo a marcar presença.
Sem promessas irrealistas, mas
garantindo “lutar sempre pelo
melhor resultado possível”, o
treinador da formação aveirense, José Rodrigues, acredita
que esta será uma competição
“equilibrada”, onde qualquer
um dos seis participantes terá
“uma palavra a dizer” quanto à
conquista do título.
“O São Bernardo surge na
competição com o estatuto claro de ‘outsider’. O Sporting e o
Gaia estão connosco neste pa-

Juniores do São Bernardo estreiam-se hoje frente ao Sporting na abertura da discussão do título nacional

tamar, ainda que a equipa gaiense apareça muito motivada e
com expectativas de algo mais.
Numa perspectiva diferente surgem, na minha opinião, o Águas
Santas e o ABC, pela qualidade
e pela mística e, depois, como
principal candidato, o Benfica,
que tem uma equipa experiente
e evoluída, com jogadores que
participam no Campeonato de
Juniores e na equipa B dos Seniores”, explica.
No entanto, apesar de assumir uma espécie de papel se-

cundário na competição, José
Rodrigues renega o discurso do
“coitadinho” ou o “do mal menor”.Aideia é “lutar sempre pela
vitória”. “São seis equipas de
qualidade. Temos as nossas armas e sabemos também, o que
vale cada adversário. Tudo vai
ser resolvido nos pormenores
e acredito que todos os treinadores acreditam que podem ganhar e ser campeão nacional”.
Sporting na estreia
Quis o sorteio que o São Ber-

nardo se estreasse na competição em casa, hoje às 17 horas,
frente ao Sporting. Um adversário que os aveirenses já defrontaram por duas vezes este
ano, na primeira fase da competição, ganhando em casa e
empatando na deslocação a
Lisboa.
Mas será que devido ao historial desta época, este terá sido
o sorteio ideal? O treinador do
São Bernardo acha que não e
explica porquê: “o Sporting é
uma equipa de qualidade e to-

dos nós sabemos disso, atletas
e treinadores. Mas mesmo assim, pode haver aquela ideia,
enganadora, que são ‘favas contadas’. Mas não são”.
“Para conseguirmos os resultados que conseguimos tivemos
de estar a um nível elevado e só
mantendo ou elevando esse nível, é possível ganhar. Não pode
haver facilitismos. É esse o discurso que tem sido passado. É
preciso ambição mas também
humildade, respeitando o adversário. Se o fizermos estaremos muito mais perto de ganhar”, perspectivou o técnico do
São Bernardo. |
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São Bernardo recebe
Sporting na discussão
do título de juniores
Andebol | P24
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Andebol: São Bernardo tem uma palavra a dizer na Fase Final do Nacional de Juniores
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A formação orientada por José Rodrigues é um das seis equipas envolvidas na discussão do título da
categoria e recusa o papel de "coitadinho"
Jornalista:
Alexandre Silva
Edição de:
Domingo, Março 29, 2015
Autor da Imagem:
D.R.
Começa hoje, a fase final do Campeonato Nacional de Juniores de Andebol, com o São Bernardo a
marcar presença. E quis o sorteio que o São Bernardo se estreasse na competição em casa, hoje às 17
horas, frente ao Sporting.
Sem promessas irrealistas, mas garantindo "lutar sempre pelo melhor resultado possível", o treinador
da formação aveirense, José Rodrigues, acredita que esta será uma competição "equilibrada", onde
qualquer um dos seis participantes terá "uma palavra a dizer" quanto à conquista do título.
"O São Bernardo surge na competição com o estatuto claro de 'outsider'", refere o treinador José
Rodrigues, que apesar de assumir uma espécie de papel secundário na competição renega o discurso
do "coitadinho". A ideia é "lutar sempre pela vitória". "São seis equipas de qualidade. Temos as nossas
armas e sabemos também, o que vale cada adversário", considera o técnico.
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O Madeira Andebol SAD conquistou há pouco a sua 17.ª Taça de Portugal de andebol feminino. A
equipa orientada por Duarte Filipe mediu forças na grande final, daquela que é a segunda mais
importante prova nacional da temporada, frente ao JAC Alcanena e festejou a conquista do troféu com
uma vitória clara por 33-18. Dominando a partida desde o seu início as madeirenses foram para o
intervalo a vencer por uma vantagem de sete bolas (14-7) e no segundo tempo não só soube gerir
essa vantagem como ampliou-a para obter o triunfo final por 33-18.
29/03/2015 15:54
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez
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Interessante Achou este artigo interessante? O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a
Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final
four' decorreu em Loulé. A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não
conquistava a prova desde 2008/09 e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições. No
'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto manteve-se no
terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
29/03/2015 18:43
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Depois de ter eliminado o Sporting nas meias-finais, o ABC bateu o FC Porto na final, por 25-24.
Humberto Gomes segurou o triunfo no último segundo. O ABC venceu o FC Porto por 25-24 e
conquistou a Taça de Portugal de andebol, graças a uma defesa de Humberto Gomes, a um livre de
sete metros de Hugo Santos, no último lance do jogo. Numa partida muito intensa e equilibrada, o
ABC esteve quase sempre na liderança e acabou por triunfar justamente, depois de um último minuto
de jogo de 'loucos', somando, seis anos depois, a 11.ª Taça da sua história. Na primeira parte, o ABC
comandou sempre o marcador a partir do 1-0, mostrando o comportamento agressivo na defesa e a
aposta nos ataques rápidos que o levaram a bater o Sporting nas meias-finais de sábado. Com um FC
Porto ineficaz - somou várias bolas nos 'ferros' - e um Humberto Gomes em bom plano na baliza
bracarense, a equipa portista revelou dificuldades e deixou o ABC aumentar a vantagem, que chegou
a um máximo de cinco golos, aos 24 minutos (12-7). Nos últimos cinco minutos da primeira metade, o
hexacampeão nacional voltou a recuperar e reduziu a diferença para três golos ao intervalo (13-10),
voltando a equilibrar a partida após o início do segundo tempo, demorando apenas quatro minutos
para empatar (14-14). Alguns erros do FC Porto bastaram para o ABC voltar a colocar-se em
vantagem, antes de um período incaracterístico, com poucos golos, a meio da segunda parte, com as
duas equipas a somarem vários erros e os guarda-redes a somarem boas defesas. O FC Porto voltou a
'crescer' e chegou pela primeira vez à vantagem na partida, à passagem do minuto 52.15 (21-20),
mas o equilíbrio que imperou nos últimos minutos deixou o marcador igualado até aos momentos
finais. David Tavares assinou o 25-24, com 21 segundos por jogar e, depois de um desconto de
tempo, o FC Porto, a jogar com menos dois jogadores, conquistou um livre de sete metros, com o
tempo a esgotar-se. Na marcação, Hugo Santos permitiu uma grande defesa de Humberto Gomes,
que decidiu a partida para os bracarenses.
por Lusa
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Patrícia Calado | 2015-03-29 19:16:00 Pela terceira vez, a Associação Desportiva Albicastrense
(A.D.A) está a organizar o Torneio de Andebol Cidade de Castelo Branco. Desta quinta-feira até
sábado, a cidade albicastrense receberá cerca de três centenas de atletas oriundos de norte a sul do
país e da ilha da Madeira. "Esta é uma forma de divulgar o andebol na nossa cidade e região. São 18
equipas no escalão de minis e infantis. Tenho a certeza que vai correr bem tal como os outros dois
que organizámos", disse António Mata, Presidente da Associação Desportiva Albicastrense. Ao longo
das três edições, o número de equipas inscritas tem vindo a crescer, no entanto, este ano as
inscrições apresentavam um custo. De acordo com António Mata, "as equipas dos clubes aderiram, é
porque dão valor ao nosso trabalho na organização do torneio".

Página 69

A70

Castelo Branco: 36 Anos passaram desde o nascimento da ADA

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário Digital Castelo Branco Online

29-03-2015

URL:: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=5&id=32837

Já passaram 36 anos desde a criação da Associação Desportiva Albicastrense (A.D.A). Em março de
1979, Castelo Branco via nascer um novo clube, uma nova mística à volta de uma modalidade que até
então não era muito reconhecida. Este sábado, a Associação Desportiva Albicastrense quis celebrar os
36 anos de vida juntamente com atletas, dirigentes, direção, sócios e autarcas. António Mata,
Presidente do A.D.A, recordou a altura do nascimento da coletividade e das dificuldades que
ultrapassaram. "Não tínhamos apoio da maioria dos albicastrenses, primeiros anos foram muito
difíceis. Tínhamos um orçamento de 15/16 mil contos. Na altura, os atletas e os dirigentes usavam os
seus próprios automóveis para as deslocações do clube", relembrou. Durante a noite, num momento
divertido, António Mata quis relembrar uma pessoa que, quando era mais nova, passou pelas camadas
jovens da equipa de andebol do clube albicastrense. "Movimentámos e continuamos a movimentar
imensos jovens. Ao longo de 36 anos passaram imensos atletas no clube e, um deles, foi Luís
Correia". O atual presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco foi atleta do clube e,
inclusivamente, treinado por António Mata. Curiosidades que alegraram ainda mais a noite do 36.º
aniversário do A.D.A. O autarca não poupou nos elogios aquando falou do seu clube de andebol.
"Recordo-me do aparecimento da Associação Desportiva Albicastrense, aliás era o tema recorrente na
altura. Tive a sorte de passar pelas camadas jovens. Recordo-me da cultura e dos ideais do clube.
Posso dizer que o A.D.A tem carisma, cultura e sempre soube implementar o andebol na nossa cidade.
Há, sem dúvida, uma mística que existe à volta da Associação Desportiva Albicastrense", sublinhou.
Com esta estreita relação entre Luís Correia e o clube presidido por António Mata, o Presidente do
A.D.A aproveitou para deixar um apelo ao autarca, numa altura em que a equipa sénior luta para
atingir a 2.ª Divisão do Campeonato Nacional de Andebol. António Mata pediu, assim, um "aumento
do contributo financeiro". "Espero que a equipa sénior suba de divisão, tenho consciência que
precisamos de incentivar para que Castelo Branco se reconheça pelo andebol. Encontraremos um
rumo para que o A.D.A tenha sucesso. A Associação Desportiva Albicastrense deve muito a António
Mata, que foi o grande impulsionador do clube. Espero que o A.D.A continue com esta vivacidade",
respondeu Luís Correia. António Mata salientou o apoio que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem
dado ao longo dos anos, um facto confirmado por Joaquim Morão, que também quis marcar presença
nas comemorações do 36.º aniversário do A.D.A. "Estive 16 anos na Câmara Municipal de Castelo
Branco e sempre demos um forte contributo para que o A.D.A se tornasse num grande clube", contou
Joaquim Morão.
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HOJE às 18:40
O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
Diário Digital / Lusa
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HOJE, A PARTIR DAS 17H00
ABC e FC Porto
encontram-se na final
A final da 44.ª edição da Taça de Portugal entre
ABC e FC Porto disputa-se hoje, a partir das 17h00,
e terá transmissão televisiva, através do canal de cabo
“A Bola TV”.
Ontem, depois da vitória do ABC sobre o Sporting –
vencedor das últimas três edições da competição – o
FC Porto impôs-se ao Benfica por apenas um golo de
diferença (28-27). O triunfo do FC Porto foi confirmado
a quatro segundos do final do encontro, graças a um
golo de Gilberto Duarte
Ao intervalo o FC Porto já vencia por 16-13. Recorde-se que os “dragões” já não vencem a competição
desde 2006/07.
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ABC VENCE SPORTING E JOGA FINAL DA TAÇA

Surpreender para ganhar
FAP

TAÇA DE PORTUGAL FEMININA
Madeira SAD e Alcanena
jogam hoje a final
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena
disputam, hoje, a final da Taça de Portugal de andebol
feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da “final four” o Madeira SAD venceu de
forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa
Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um
golo de vantagem (13-12).
Na final, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal – que conquista de forma
ininterrupta desde 1999 –, enquanto a JAC Alcanena
pretende inscrever o seu nome na lista de vencedores
pela primeira vez.

Carlos Martins remata à baliza do Sporting

LIMA DUARTE
(EM LOULÉ, ALGARVE)

Com uma exibição de
qualidade e colorida num
marcador expressivo, o
ABC/UMinho conquistou
o direito a marcar presença em mais uma final da
Taça de Portugal de andebol ao derrotar o Sporting, por 33-30, em partida da meia-final da prova,
realizada ontem no Pavilhão Municipal de Loulé.
Num jogo frenético, os
bracarenses nunca permitiram que o Sporting se colocasse na frente do marcador, criando problemas
que o conjunto nunca conseguiu contornar e acabaram por vencer o adversário que até ao momento, nesta temporada, ainda não tinham derrotado
Em jogo de parada e resposta, com as equipas a
mostrarem pressa na concretização, os primeiros
minutos da partida foram
de alguma loucura, com os
golos a acontecerem alternadamente nas duas balizas. Procurava-se acima de
tudo chegar ao golo descurando algumas das regras
de bem defender, com o
equilíbrio do marcador a
ser uma constante.
Marcava o ABC, respondia o Sporting, tendo este
equilíbrio durado cerca de

sete minutos, altura em
que os bracarenses conseguiram uma vantagem
de dois golos (6-4).
Com uma defesa 5x1
procurando suster o bloco central do adversário o
ABC foi mantendo a vantagem ao longo do primeiro
tempo, também por força
das suas combinações tacantes às quais o Sporting
não conseguia responder
apesar da defesa 6x0, que
colocava em campo desde
o início do encontro.
Com o decorrer da partida e apesar da inferioridade numérica, recorrendo ao guarda-redes avançado os bracarenses ainda cederam uma igualdade
ultrapassado que estava o
minuto vinte (14-14), mas
conseguiram voltar para a
frente do marcador e aumentaram o avanço, chegando a usufruir de 3 golos
de vantagem, por diversas
vezes, a última das quais já
no minuto final do primeiro tempo 20-17, permitindo no entanto que o Sporting reduzisse para 20-18.

Jogo mais elaborado
no 2.º tempo
O inicio do segundo
tempo permitiu ver duas
equipas a jogar de forma
mais pausada elaborando
os tempos de ataque, sem
que qualquer dos conjun-

tos alterasse a sua forma
de defender.
Com dois minutos de
jogo João Antunes foi excluído pela terceira vez e
saiu do jogo. Logo a seguir,
o ABC marcou por Carlos
Martins com o Sporting a
responder por duas vezes
por Francis Carol (21-20),
mostrando apetência para
procurar a finalização por
parte do cubano.
O Sporting defendia melhor e o ABC não conseguia reencontrar o caminho do golo, até que Tomaz
Alburquerque e Fábio Vidrago desfizeram o “nó” e
passaram o marcador para
23-20. Pelo meio Humberto Gomes defendeu um livre de sete metros.
Com o segundo tempo
a ficar marcado por um
“festival” de livres de 7
metros, o marcador apresentava 24-22, a meio deste período.
Com 13 minutos por jogar Carlos Resende pediu uma paragem do cronómetro para instruir os
seus jogadores e logo a
seguir Nuno Rebelo aumentou para 26-23. Aos
19 minutos, Nuno Grilo
aproveitau uma bola recuperada por David Tavares e em contra-ataque
fez o 27-23.
Com o Sporting em inferioridade numérica por ex-

clusão temporária de Francis Carol, já nos dez minutos finais, Diogo Branquinho coloca o ABC em vantagem por 5 golos (29-24).
Faltavam menos de cinco minutos para terminar
o encontro e Pedro Seabra voltava a fazer marcação apertada a Fábio
Magalhães.
A três minutos do final
Fábio Vidrago foi expulso
do banco e o ABC ficou a
jogar com menos um jogador de campo. O Sporting
pressionou mas os bracarenses aguentaram essa
pressão e chamaram a si
o triunfo por 33-30.
Pavilhão Municipal de Loulé
Árbitro: António Trinca e Tiago Monteiro

ABC/UMinho 33
Humberto Gomes, Carlos Martins (2),
João Pinto (5), Ricardo Pesqueira (3),
Pedro Seabra (3), Fábio Antunes (3)
e Nuno Grilo (4). Jogaram ainda: David Tavares (6), Diogo Branquinho (2),
João Gonçalves (1), Hugo Rocha (1),
Tomás Albuquerque (2), Nuno Rebelo
(1) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende

Sporting

30

Ricardo Candeias, Pedro Portela (8),
Bosko Bjelanovic (1), Bruno Moreira
(3), Sérgio Barros (1), Frankis Marzo (6)
e Fábio Magalhães (3). Jogaram ainda:
Rui Silva (3), Pedro Solha (1), João Antunes e Pedro Spínola (4).
Treinador: Frederico Santos

Ao intervalo: 20-18
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CARLOS RESENDE

ABC com o segundo maior
número de títulos

«Grande jogo,
excelente vitória»
FAP

Nuno Rebelo:
«podemos ganhar a
qualquer adversário»
Nuno Rebelo foi outro
dos pilares da equipa, nomeadamente a defender.
«Esta vitória veio demonstrar que temos capacidade para vencer qualquer adversário. A equipa mostrou que podemos
ultrapassar o Sporting no
“play-off” do campeonato que vem aí. Quanto à
final, só posso dizer que
é para ganhar», afirmou.

Ricardo Pesqueira festeja mais um golo marcado

LIMA DUARTE
(EM LOULÉ, ALGARVE)

O treinador do ABC considerou que o jogo tinha
sido de qualidade, ao nível do que de bom se joga
na Europa, reconhecendo
alguns momentos menos
conseguidos a nível defensivo, mas considerando a vitória justa.
«Sofremos muitos golos
mas fomos mais objetivos
no ataque. Jogámos a uma
velocidade elevada situação que permitiu ao ad-

versário ter mais posse de
bola e responder criando
também situações de golo.
Contudo, este foi um jogo
memorável e a nossa defesa esteve bem», disse Carlos Resende.
Reconheceu que o facto
da equipa ter estado sempre na frente do marcador
foi importante para evitar
quaisquer veleidades ao
adversário.
«Pensávamos ganhar e o
facto de termos estado na
frente do marcador mostrou que fomos superiores
FAP

Carlos Resende dá instruções à equipa

à final», disse.

e justos vencedores, mesmo reconhecendo que tivemos alguns períodos em
que não defendemos tão
bem como desejávamos.
De qualquer forma foi um
jogo disputado em ritmo
muito elevado, ao nível de
uma qualquer partida realizada na Europa, onde se
joga o melhor andebol do
Mundo», concluiu.

David Tavares: «jogo
correu-nos bem»
A experiência de David
Tavares veio ao de cima
nos momentos finais da
partida, quando concretizou por mais duas vezes,
em contra-ataque, travando dessa forma a recuperação que o adversário tentava no marcador. No final,
o extremo reconheceu que
a equipa tinha jogado bem
e vencido merecidamente.
«As coisas correram-nos bem. Melhorámos a
defesa na segunda parte
e conseguimos vencer a
partida. Sabíamos que não
iria ser fácil mas fizemos
o nosso jogo e ultrapassámos um adversário que
ainda não tínhamos vencido esta época.
O nervosismo nestes jogos é natural pois qualquer
das equipas que aqui está
tem como objetivo chegar

Nuno Grilo: «triunfo
importante»
Nuno Grilo deu o mote
atacante à equipa apontando os primeiros golos
do ABC. Baixou depois na
eficácia, muito por culpa
da defesa do Sporting,
que passou a marcá-lo
de forma mais apertada.
Mesmo assim, foi criando espaços para os seus
companheiros irem fazendo os golos.
«Esta época ainda não
tínhamos ganho a este adversário e hoje (ontem)
corrigimos algumas situações anteriores, nomeadamente dispondo de todo o
plantel. Agora vamos procurar levar a Taça connosco ganhando a final».

O ABC é o segundo clube nacional com mais Taças
de Portugal conquistadas. Os bracarenses somam 10
triunfos sendo apenas ultrapassados pelo Sporting
que já conquistou o troféu por 15 vezes. Dos clubes
presentes nesta edição da prova o FC Porto ganhou
por 7 vezes enquanto o Benfica venceu 4. Na lista
dos vencedores registo ainda para o Xico Holanda que
venceu em 2009/10. Com uma vitória na prova estão
também o Águas Santas e o Madeira. O Belenenses
também ganhou 4 Taças de Portugal.

Frederico Santos:
«ABC foi mais forte»
Frederico Santos era um treinador conformado com
a derrota e o respetivo afastamento da final. O treinador do Sporting considerou que «o ABC foi melhor
do que nós. Hoje (ontem) não fomos iguais a nós
próprios. Estivemos a defender muito abaixo daquilo
que é habitual e o ABC estando sempre na frente do
marcador complicou a nossa tarefa. Andámos sempre
atrás do prejuízo e quando uma equipa não defende
bem dificilmente consegue ganhar. O facto de não
termos conseguido passar para a frente do marcador
criou-nos ansiedade e isso contribuiu para a derrota.
Tentámos resolver em lances individuais e assim torna-se
complicado. Na segunda parte melhorámos na defesa,
mas também piorámos no ataque. O ABC, como equipa
experiente aproveitou bem as nossas deficiências».

Arbitragem bracarense
presente
A arbitragem bracarense está também presente nesta
“final-four”, com a dupla Alberto Alves e Jorge Fernandes. Registo também para a presença dos oficiais de
mesa bracarenses António Basto e Agostinho Teixeira.

João Luís Nogueira:
«vitória justa
e merecida»
O presidente do ABC estava satisfeito com o triunfo da equipa, afirmando
que «esperava vencer e estar na final. Conseguimos
um triunfo justo e merecido. O ABC esteve em
nível elevado. Esperamos
vencer agora os jogos do
play-off pois a equipa está
motivada por este triunfo. Assim os árbitros não
compliquem a nossa tarefa«, concluiu.
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ABC venceu
Sporting
e joga hoje
final da Taça
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ABC venceu Sporting e joga hoje final da Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário do Minho Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://diariodominho.pt/conteudos/57790

O ABC venceu, ontem, o Sporting, por 33-30, em Loulé, e garantiu presença na final da Taça de
Portugal onde hoje vai encontrar o FC Porto, que venceu o Benfica por 28-27.
Desporto | 29 de Março de 2015
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Andebol: Defesa de Humberto Gomes no último lance do jogo dá Taça ao ABC em
Loulé

Tipo Meio:

Internet

Meio:

DiáriOnline Algarve Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=152076

O ABC venceu hoje o FC Porto por 25-24 e conquistou a Taça de Portugal de andebol, em Loulé,
graças a uma defesa de Humberto Gomes, a um livre de sete metros de Hugo Santos, no último lance
do jogo.
Numa partida muito intensa e equilibrada, o ABC esteve quase sempre na liderança e acabou por
triunfar justamente, depois de um último minuto de jogo de 'loucos', somando, seis anos depois, a
11.ª Taça da sua história.
Na primeira parte, o ABC comandou sempre o marcador a partir do 1-0, mostrando o comportamento
agressivo na defesa e a aposta nos ataques rápidos que o levaram a bater o Sporting nas meias-finais
de sábado.
Com um FC Porto ineficaz - somou várias bolas nos 'ferros' - e um Humberto Gomes em bom plano
na baliza bracarense, a equipa portista revelou dificuldades e deixou o ABC aumentar a vantagem, que
chegou a um máximo de cinco golos, aos 24 minutos (12-7).
Nos últimos cinco minutos da primeira metade, o hexacampeão nacional voltou a recuperar e reduziu
a diferença para três golos ao intervalo (13-10), voltando a equilibrar a partida após o início do
segundo tempo, demorando apenas quatro minutos para empatar (14-14).
Alguns erros do FC Porto bastaram para o ABC voltar a colocar-se em vantagem, antes de um período
incaracterístico, com poucos golos, a meio da segunda parte, com as duas equipas a somarem vários
erros e os guarda-redes a somarem boas defesas.
O FC Porto voltou a 'crescer' e chegou pela primeira vez à vantagem na partida, à passagem do
minuto 52.15 (21-20), mas o equilíbrio que imperou nos últimos minutos deixou o marcador igualado
até aos momentos finais.
David Tavares assinou o 25-24, com 21 segundos por jogar e, depois de um desconto de tempo, o FC
Porto, a jogar com menos dois jogadores, conquistou um livre de sete metros, com o tempo a
esgotar-se.
Na marcação, Hugo Santos permitiu uma grande defesa de Humberto Gomes, que decidiu a partida
para os bracarenses.
.diariOnline RS com Lusa
23:07 domingo, 29 março 2015
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Madeira SAD conquista 17.ª Taça de andebol feminina consecutiva

Tipo Meio:

Internet

Meio:

DiáriOnline Algarve Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=152071

Comentário:
O Madeira SAD conquistou hoje pela 17.ª vez consecutiva a Taça de Portugal feminina de andebol, ao
bater facilmente, por 33-18, a JAC Alcanena, na final da prova, realizada em Loulé.
A equipa madeirense, que inscreve o seu nome na lista de vencedores do troféu de forma ininterrupta
desde a época 1998/99, desde a sua fundação, não teve dificuldades em bater o conjunto ribatejano
por 15 golos de diferença.
Depois de um início equilibrado - aos cinco minutos de jogo, ainda se registava uma igualdade, a um
golo -, o Madeira SAD começou a aproveitar os muitos erros defensivos e ofensivos da JAC Alcanena
para construir um resultado volumoso.
Com Érica Tavares e Cláudia Aguiar a concluir a maioria dos contra-ataques, originados por perdas de
bola do ataque ribatejano, a turma madeirense foi aumentando gradualmente a distância, que ao
intervalo já era de sete golos (14-7).
O Madeira SAD voltou a entrar com um ritmo forte na segunda parte e acabou com as eventuais
esperanças do JAC Alcanena na recuperação do resultado, acabando a gerir a vantagem nos minutos
finais.
Jogo no Pavilhão Municipal de Loulé.
Madeira SAD - JAC Alcanena, 33-18.
Ao intervalo: 14-7.
Sob a arbitragem da dupla Gonçalo Santos e Luís Cardoso (Algarve), as equipas alinharam e
marcaram:
- Madeira SAD: Catarina Oliveira, Cláudia Aguiar (7), Filipa Correia (1), Frederica Jesus (4), Renata
Tavares (4), Érica Tavares (10) e Anais Gouveia (2). Jogaram ainda Márcia Abreu (2), Ana Temtem
(1), Catarina Ascensão (1) e Patrícia Fernandes (1).
Treinador: Duarte Sousa.
- JAC Alcanena: Diana Roque, Adriana Silva, Vera Gorjão, Mihaela Minciuna (4), Adriana Lage (2),
Ana Rita Henriques e Neuza Valente (6). Jogaram ainda Ana Raquel Sarmento, Rita Alves (6), Márcia
Rodrigues, Mariana Duarte e Raquel Anacleto.
Treinador: Marco Santos.
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Marcha do marcador: 1-1 (05 minutos), 5-2 (10), 9-2 (15), 11-4 (20), 12-6 (25), 14-7 (intervalo),
18-8 (35), 21-10 (40), 25-14 (45), 28-16 (50), 30-17 (55) e 33-18 (resultado final).
Assistência: Cerca de 500 espetadores.
.diariOnline RS com Lusa
16:50 domingo, 29 março 2015
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://expresso.sapo.pt/abc-bate-fc-porto-e-vence-taca-de-portugal-de-andebol-pela-11-vez=f917599

Loulé, Faro, 29 mar (Lusa) -- O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal
de andebol, ao vencer o FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em
Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
|19:40 Domingo, 29 de Março de 2015
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Banca de Jornais: «Luz para campeões» (A Bola)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/130564/

por José Pestana, publicado a 29-03-2015 às 09:13
O jogo desta noite na Luz, entre Portugal e Sérvia, no apuramento para o Euro-2016, merece o
destaque deste domingo do jornal A Bola , que adianta: Seleção tenta dar passo decisivo no
apuramento .
Estádio da felicidade para portugueses e não só: Ronaldo e Coentrão ganharam o título europeu no
último encontro que lá jogaram , Matic, Markovic e Djuricic regressam 'a casa' , Matic: Tinha muitas
saudades deste ambiente , escreve ainda A Bola .
Outros títulos:
Leonardo Jardim: Não fecho as portas a ninguém , treinador considera Benfica e FC Porto tão
especiais como o Sporting; Brilha em França e está entusiasmado com o projecto do Mónaco;
Benfica: Futuro de Mitrovic discutido em Lisboa, avançado do Anderlecht, alvo dos encarnados, joga
esta noite na Luz; Empresário e pai do sérvio estarão nas bancadas;
Sporting: Mané vai ser aumentado, boa época premiada com novo contrato no verão;
FC Porto: Sonho com a Champions , Herrera espera "o melhor" na prova milionária;
Penafiel: Tenho mais a perder do que a ganhar, mas não vamos descer! , diz Carlos Brito;
Andebol: ABC-FC Porto (17h00).
Siga-nos no, noe no.
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O ABC está na final da Taça de Portugal!

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta do Rossio Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/o-abc-esta-na-final-da-taca-de-portugal/

O sportinguista Bruno Moreira e o bracarense Ricardo Pesqueira na final de 2014 Que grande
sofrimento que foi este jogo frente aos leões, por parte dos bracarenses! O ABC/UMinho venceu este
sábado o Sporting por 33-30 nas meias-finais da Taça de Portugal. Com este triunfo os pupilos de
Carlos Resende garantem, assim, a vaga que faltava para a final da Taça que será disputada esta
tarde com o FC Porto em Loulé. As duas equipas entraram no jogo a um ritmo elevado mas a equipa
minhota esteve melhor na defesa, conseguindo garantir nos primeiros minutos uma vantagem de dois
golos (7-5). O ABC aproveitou as duas expulsões de jogadores do Sporting CP para controlar o jogo,
entrando para o intervalo com uma vantagem de quatro golos (20-18). Na segunda parte, o Sporting
CP perdeu mais um jogador e os minhotos conseguiram controlar o jogo até ao final da partida,
culminando com a vitória final de 33-30. No final do encontro, o treinador do ABC, Carlos Resende,
mostrou-se muito satisfeito pelo triunfo sobre o Sporting na meia-final da Taça de Portugal. Carlos
Resende destacou a quantidade de golos que a sua equipa sofreu, mas também frisou que o mais
importante é marcar mais do que o adversário e que este jogo foi disputado a um "nível
elevadíssimo". O ABC/UMinho defronta o FC Porto às 17h00, tentando, assim, conquistar a 11ª Taça
de Portugal. De realçar que os minhotos não vencem a prova desde 2009. GAZETA DO ROSSIO
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ANDEBOL II | Xico empatou com o ADA Maia/ISMAI (22-22) em Guimarães

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Guimarães TV - Guimarães TV Online

29-03-2015

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23073&catid=3

Sábado, 28 Março, 2015, 22:51
O Xico Andebol empatou este sábado com o ADA Maia/ISMAI, 22-22, num encontro em atraso
relativo à 1ª jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no
Pavilhão do Colégio dos Carvalhos.
Com este resultado, o segundo empate em dois jogos, a formação vimaranense, que disputa a
manutenção na prova, subiu ao terceiro lugar do grupo, agora com 17 pontos, deixando para trás a
formação de Santo Tirso, que está a gora na última posição.
O Xico Andebol volta agora a jogar no próximo sábado, 11 de Abril, no reduto do Belenenses. O jogo
está agendado para as 19 horas no Pavilhão Acácio Rosa.
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-03-2015

Meio:

i Online

Autores:

Pedro Rainho

URL:: http://www.ionline.pt/artigos/desporto/abc-bate-fc-porto-vence-taca-portugal-andebol

A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
Lusa
Jornal i
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ABC vence pela 11ª vez - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4482799

Minhotos bateram FC Porto na final de Loulé, por 25-24, num jogo pleno de emoções nos minutos
finais.
O ABC venceu a 11ª Taça de Portugal do seu historial, ao bater o FC Porto na final de Loulé por 2524, após uma recuperação extraordinária e duas grandes defesas de Humberto Gomes nos últimos
seis segundos.
O FC Porto, que não segura a Taça desde 2007, esteve quase sempre em vantagem e vencia por 1310 ao intervalo, tendo os minhotos recuperado no segundo tempo, o que lhes permitiu passar para a
frente nos últimos segundos.
Com os portistas a terem a posse de bola, Humberto Gomes segurou primeiro um remate de Gilberto
Duarte e depois, já com o tempo esgotado, um livre de sete metros de Hugo Santos.
Os minhotos repetiram assim os êxitos de 2007 e de 2008, últimas épocas em que conquistaram a
Taça de Portugal, precisamente em finais frente ao FC Porto.
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Madeira SAD vence pela 17ª vez consecutiva - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4482671

A formação insular bateu o Alcanena na final da Taça de Portugal de andebol feminino e fez a festa em
Loulé
Ao vencer o Alcanena por 33-18, na final da Taça de Portugal feminina, o Madeira SAD venceu a
prova pela 17.ª vez consecutiva.
Em Loulé, a equipa do Funchal esteve sempre na frente e ao intervalo vencia por 14-7, mantendo-se
na liderança até ao fim. Erica Tavares, com dez golos, foi a melhor em campo.
O Madeira SAD, que já foi doze vezes campeão nacional, luta pelo título que agora pertence ao
Alavarium. Este é líder do campeonato com 55 pontos, enquanto as insulares ocupam o segundo
posto, com 54.
O Alcanena, quarto classificado no campeonato, continua sem entrar para o palmarés da Taça de
Portugal.
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DIRETO | FC Porto-ABC - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=4482667

FC Porto e ABC encontram-se a partir das 17 horas para a final da Taça de Portugal depois de ontem
ter afastado Benfica e Sporting, respetivamente.
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Madeira SAD defronta JAC
na final da Taça de Portugal
As equipas do Madeira SAD e da JAC
Alcanena vão disputar hoje a final da
Taça de Portugal de andebol feminino,
depois de terem vencido as respetivas
meias-finais, em jogos disputados ontem, em Loulé. No arranque da “Final
Four”, que se realiza no fim de semana
no pavilhão municipal de Loulé, a
equipa do Madeira SAD venceu de
forma fácil o Maiastars, por 28-14, com
14-6 ao intervalo.
O Madeira SAD jogou de forma organizada e não sentiu dificuldades para
vencer a formação do Maiastars que,
sem argumentos para ultrapassar a defensiva madeirense, apostava em rápidos contra-ataques. Facilmente a
equipa de Marco Sousa foi ampliando
a vantagem e com o decorrer do jogo
o desnível acentuou-se, averbando
uma vitória clara por 28-14.
O Madeira SAD alinhou com Virgínia
Ganau, Cláudia Aguiar (4), Patrícia Fernandes, Catarina Azevedo (3), Márcia
Abreu (1), Filipa Correia, Mónica Correia, Erica Tavares (4), Renata Tavares
(7), Anais Gouveia 87), Frederica Jesus
82) e Catarina Oliveira. Renata Tavares
e Anais Gouveia, com sete golos, foram
as melhores marcadoras do jogo.
No segundo jogo das “meias”, a JAC
Alcanena bateu o Santa Joana por 2824, decidindo na segunda metade um

Madeira SAD venceu facilmente o Maiastars e hoje defronta o JAC na final da Taça.

O MADEIRA SAD DEFRONTA HOJE
O JAC-ALCANENA NA FINAL DA
TAÇA DE PORTUGAL DE ANDEBOL
FEMININO ÀS 14:30, NO PAVILHÃO
DE LOULÉ. UM JOGO COM TRANSMISSÃO TELEVISIVA NA A BOLA TV
E NA ANDEBOL|TV.

encontro que, ao intervalo, liderava
com apenas um golo de vantagem (1312), sobre a equipa da 2.ª divisão.
Na final de hoje, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça
de Portugal - que conquista de forma
ininterrupta desde 1999 -, enquanto a
JAC Alcanena pretende conquistar o
troféu pela primeira vez.
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Madeira SAD conquista Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Madeira Futebol Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-conquista-taca-de-portugal/

29 Março, 2015
Mais do mesmo. O Madeira SAD conquistou este domingo a 17.ª Taça de Portugal consecutiva em
andebol feminino. A equipa madeirense derrotou o JAC Alcanena por uns esclarecedores 33-18.
O Madeira SAD alcança, assim, mais um título na prova, algo que vem acontecendo
ininterruptamente desde 1999.
O conjunto ribatejano tentou escrever uma página diferente na história da modalidade, mas a
assinatura final foi da turma madeirense.
O encontro foi disputado no Pavilhão Municipal de Loulé.
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Madeira SAD conquista 17ª Taça de andebol feminino consecutiva

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/29-03-2015/madeira-sad-conquista-17-taca-de-andebolfeminino-consecutiva

Ribatejanas do JAC Alcanena derrotadas em Loulé.
há 12 minutos
O Madeira SAD conquistou este domingo pela 17ª vez consecutiva a Taça de Portugal feminina de
andebol, ao vencer por 33-18 a JAC Alcanena, em Loulé.
A equipa insular inscreve o seu nome na lista de vencedores de forma ininterrupta desde a época
1998/99, a da sua fundação.
Redação
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Andebol: ABC vence FC Porto e conquista a Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/taca-de-portugal/andebol-abc-vence-fc-porto-e-conquista-ataca

Guarda-redes Humberto Gomes foi herói no último segundo
há 20 minutos
O ABC conquistou neste domingo a Taça de Portugal em andebol, ao vencer o FC Porto, na final, por
25-24. Foi a 11ª conquista da equipa bracarense o o seu historial, prolongado o jejum do
hexacampeão nacional FC Porto na Taça, prova que não conquista desde 2008.
Em Loulé, o ABC adiantou-se cedo no marcador e liderou sempre a primeira parte, chegando ao
intervalo a vencer por 13-10. Já depois de ter atingido uma vantagem de cinco golos, a equipa
liderada por Carlos Resende permitiu uma reação ao FC Porto, que forçou a igualdade à entrada dos
últimos dez minutos e passou mesmo para a frente do marcador com um golo de vantagem
A decisão ficou suspensa até ao último segundo, altura em que com o ABC a vencer por um golo, o
FC Porto dispôs de um livre de sete metros, que Hugo Santos não conseguiu converter, permitindo a
defesa de Humberto Gomes, para delírio dos adeptos e jogadores bracarenses, que fizeram a festa no
Algarve.
Redação
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FADU premiada como Federação Mais Activa pela 2ª vez este ano

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-03-2015

Meio:

MultiDesportos Online

Autores:

Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/fadu-premiada-como-federacao-mais-activa-pela-2a-vez-este-ano/

Mar 29, 2015
O prémio de Federação Europeia Mais Activa foi entregue pela segunda vez consecutiva à Federação
Académica de Desporto Universitário (FADU), durante a Gala da Associação Europeia de Desporto
Universitário (EUSA) que se realizou ontem (dia 28) em Zagreb (Croácia).
Dos mais de 40 membros associados da EUSA, a FADU destacou-se uma segunda vez pela
organização de eventos, mas também pela participação e desempenho dos seus clubes nas provas
europeias. Em Julho de 2014, a comitiva portuguesa participante nos Jogos Europeus Universitários
2014, em Roterdão (Holanda), contou com mais de 300 participantes, 25 equipas de 11
clubes/instituições de ensino superior, que ainda regressaram com uma medalha de ouro, uma de
prata e três de bronze.
"É um prazer receber novamente este prémio, especialmente num ano de comemoração dos 25
anos", afirma a presidente da FADU, Filipa Godinho, que no passado mês de Abril de 2014 subiu ao
palco da EUSA para receber o mesmo reconhecimento e ainda a atribuição da organização dos Jogos
Europeus Universitários 2018 a Coimbra.
A dirigente destaca que este é um reflexo do esforço e trabalho de todos os clubes, associações
académicas e de estudantes, e dos próprios atletas, técnicos e dirigentes.
"Em Portugal, trabalhamos como um grupo, como uma equipa, como uma família e, quando assim é,
quando conseguimos trabalhar todos para um objectivo comum, vemos o desporto universitário
português reconhecido", exalta Filipa Godinho.
O prémio de Melhor Fotografia do Concurso da Comissão de Estudantes da EUSA foi também recebido
por mãos portuguesas, por Nuno Gonçalves, fotógrafo que acompanhou a comitiva de Andebol
masculino da Universidade do Minho.
"É uma grande honra não só para mim, como também para Portugal. Quero agradecer todo o apoio
da FADU e da Universidade do Minho. O desporto universitário português está de parabéns por este
prémio, pois foi conquistado graças aos Campeões Europeus Universitários de Andebol da
Universidade do Minho", exalta o também professor de judo.
Por quatro anos consecutivos, as universidades portuguesas também se viram destacadas pela sua
participação e resultados, recebendo o prémio de Melhor Universidade Europeia em desporto
universitário - Associação Académica de Coimbra, de 2011 a 2013, e a Associação Académica da
Universidade do Minho/Universidade do Minho, em 2014.
A Gala da EUSA realiza-se anualmente no âmbito da Conferência e premeia os seus membros pelos
seus contributos e desempenhos no desporto universitário.
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AndebolABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/368248/abc-bate-fc-porto-e-vence-taca-de-portugal-pela-11vez

O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
19:23 - 29 de Março de 2015 | Por
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
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Gilberto Duarte põe hexacampeões na final da Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/55089/

Um grande remate de Gilberto Duarte, a cinco segundos do final da partida, permitiu ao FC Porto
bater o Benfica por 28-27 e chegar à final da Taça de Portugal, cuja final a quatro se disputa este fimde-semana, no Pavilhão Municipal de Loulé. Este domingo, frente ao ABC (17h00), os hexacampeões
nacionais vão procurar reconquistar um troféu que já venceram por 12 vezes, mas que não entra nas
vitrinas do Dragão há oito anos.
O jogo foi muito equilibrado, com empates ou vantagens de apenas um golo para ambas as
formações, até aos 20 minutos, quando o resultado era de 9-9. Nos últimos dez minutos, o FC Porto
encontrou mais soluções para superar uma defesa benfiquista bastante subida, que procurava
controlar a primeira linha azul e branca, chegando ao intervalo a vencer por 16-13
Em relação à primeira parte, saliente-se a lesão, logo no arranque, do guarda-redes Alfredo Quintana,
o que levou Hugo Laurentino para a baliza. O português esteve em bom plano e, graças a algumas
situações tácticas que foram surpreendendo o adversário (como a colocação temporária de Gilberto
Duarte a lateral direito) e à eficácia de Hugo Santos (marcou todos os cinco golos nos primeiros 30
minutos), os portistas construíram uma vantagem que parecia sólida.
O domínio do FC Porto pareceu ficar ainda mais claro no início do segundo tempo: aos 35 minutos, os
azuis e brancos chegaram à diferença máxima de cinco golos à maior (20-15). Talvez tal vantagem
tenha levado a alguma displicência e a verdade é que, com um parcial de 4-0, os lisboetas passaram o
resultado de 19-22 aos 43 minutos para 23-22 aos 47. A defesa portista não estava ao seu nível
habitual, mas Hugo Laurentino regressou à baliza e teve pelo menos três intervenções muito
importantes, que impediram o Benfica de se distanciar no marcador.
Os últimos minutos foram frenéticos e o FC Porto teve de ultrapassar as exclusões de Alexis Borges e
Daymaro Salina, jogando assim quatro dos últimos dez minutos em inferioridade numérica. À entrada
desse período o resultado era de 24-24, mas dois golos de Ferraz e outros dois de Gilberto Duarte
(27-26 e 28-27), sempre em situações muito complicadas para o ataque portista, permitiram uma
vitória muito saborosa, frente à formação que vai discutir igualmente com os hexacampeões a meiafinal dos play-offs do Andebol 1.
FICHA DE JOGO
BENFICA-FC PORTO, 27-28
Taça de Portugal, meia-final
28 de Março de 2015
Pavilhão Municipal de Loulé
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Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes
BENFICA: Hugo Figueira e Vicente Álamo (g.r.); Javier Borragan (5), Tiago Pereira (2), João Pais (1),
Cláudio Pedroso, Paulo Moreno, Asier Marcos, Carlos Carneiro (6), António Areia (7), Dario Andrade,
Elledy Semedo (4) e José Costa (2)
Treinador: Mariano Ortega
FC PORTO: Alfredo Quintana e Hugo Laurentino (g.r.); Gilberto Duarte (6), Yoel Morales (1), João
Ferraz (6), Miguel Martins (3), Daymaro Salina (3), Ricardo Moreira (3), Alexis Borges e Hugo Santos
(5), Michal Kasal (1) e Babo
Treinador: Ljubomir Obradovic
Ao intervalo: 13-16
29-03-2015 13:38 |Porto Canal com fcporto.pt
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FC Porto deixa escapar Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto24 Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.porto24.pt/desporto/fc-porto-deixa-escapar-taca-de-portugal-de-andebol/

29 Mar 2015, 20:00
O FC Porto deixou-se bater, por 25-24, pelos bracarenses do ABC, que conquistou este domingo pela
11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas 3 edições.
No ranking da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos "leões", enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com 7 troféus, o último em 2006/07.
Após o final da partida que decidiu a Taça de Portugal de andebol, o treinador-adjunto do FC Porto,
Rui Silva, afirmou que este tinha sido "um excelente jogo de andebol, uma excelente final, uma
excelente promoção da modalidade, com 2 equipas muito combativas e muito competitivas".
"O resultado final é sinónimo disso, com a diferença de um golo", frisou o técnico dos dragões, que
acrescentou que a equipa estava "triste" por ver fugir mais uma vez a Taça de Portugal "no último
jogo".
O guarda-redes dos "azuis e brancos", Hugo Laurentino, considerou que esta tinha sido "um fim de
semana de andebol ao mais alto nível". "O FC Porto e o ABC demonstraram que são as 2 equipas a
jogar o melhor andebol em Portugal, 2 equipas muito rápidas, que se completam uma à outra e,
infelizmente para nós, o ABC teve a sorte do seu lado e levou-nos um dos nossos grandes objetivos
desta época", comentou.
O FC Porto tinha vencido no sábado, pela margem mínima (28-27), o rival Benfica, graças a um golo
de Gilberto Duarte a 4 segundos do fim, acedendo assim à final frente ao ABC.
A Taça de Portugal é um troféu que escapa à equipa portista, hexacampeã nacional da modalidade,
desde 2006/07.
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ID: 58582877
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Cores: Cor
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Área: 5,00 x 8,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Prolonga-se a dinastia do Madeira SAD na Taça de Portugal feminina

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/prolongase-a-dinastia-do-madeira-sad-na-taca-de-portugalfeminina-1690762

Andebol Outras Modalidades O Madeira SAD conquistou pela 17.ª vez consecutiva a Taça de Portugal
feminina de andebol, ao bater facilmente, por 33-18, a JAC Alcanena, na final da prova, realizada em
Loulé. A equipa madeirense, que inscreve o seu nome na lista de vencedores do troféu de forma
ininterrupta desde a época 1998-99, desde a sua fundação, não teve dificuldades em bater o conjunto
ribatejano por 15 golos de diferença. Depois de um início equilibrado - aos cinco minutos de jogo,
ainda se registava uma igualdade, a um golo -, o Madeira SAD começou a aproveitar os muitos erros
defensivos e ofensivos da JAC Alcanena para construir um resultado volumoso. Com Érica Tavares
(10) e Cláudia Aguiar (7) a concluir a maioria dos contra-ataques, originados por perdas de bola do
ataque ribatejano, a turma madeirense foi aumentando gradualmente a distância, que ao intervalo já
era de sete golos (14-7). O Madeira SAD voltou a entrar com um ritmo forte na segunda parte e
acabou com as eventuais esperanças do JAC Alcanena na recuperação do resultado, acabando a gerir
a vantagem nos minutos finais.
29/03/2015 - 17:31Clube madeirense conquistou pela 17.ª vez seguida a prova de andebol.
Lusa
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ABC bate FC Porto para conquistar a sua 11.ª Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/abc-bate-fc-porto-para-conquistar-a-sua-11-taca-de-portugal1690772

Um golo da ponta de David Tavares nos últimos segundos desempatou de vez a final da Taça de
Portugal de andebol a favor do ABC, que derrotou o FC Porto, em Loulé, por 25-24, para conquistar
pela 11.ª vez a competição, a primeira desde 2008-09. Humberto Gomes também foi um dos heróis
do clube bracarense, pois o guarda-redes defendeu depois um livre de sete metros marcado por Hugo
Santos que daria o prolongamento aos portistas. O ABC, que chegou ao intervalo a vencer por 13-10,
liderou quase todo o encontro, com o FC Porto a atingir a sua primeira vantagem aos 20-21. João
Pinto, com cinco golos, foi o melhor marcador do ataque equilibrado do ABC. Nuno Grilo apontou
quatro e outros três jogadores (David Tavares, Tomás Albuquerque e Diogo Branquinho) acabaram
com três. Do lado do FC Porto, os melhores concretizadores foram Ricardo Moreira (6) e Alexis Borges
(4). O Sporting é o líder do ranking na Taça de Portugal, com 15 troféus. Seguem-se ABC (11), FC
Porto (7), Belenenses (4), Benfica (4), Madeira SAD (1), Águas Santas (1) e Xico Andebol (1).
29/03/2015 - 19:22David Tavares marcou o golo decisivo para o clube bracarense.
PÚBLICO

Página 103

A104

ABC vence FC Porto na final da Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/abc-vence-fc-porto-na-final-da-taca-de-portugal-de-andebol1690771

O ABC conquistou neste domingo pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao
vencer o FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja final a quatro decorreu em Loulé. A
formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008-09 e
sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições. No ranking da prova, o ABC aproximou-se dos
15 títulos dos "leões", enquanto o FC Porto manteve-se no terceiro posto, com sete troféus, o último
em 2006-07.
29/03/2015 - 19:19Os minhotos sucedem ao Sporting como detentores do troféu.O ABC é o novo
detentor da Taça de Portugal de andebol
Lusa
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Corte: 1 de 1
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29-03-2015
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Pág: 31
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Madeira SAD conquista 17.ª Taça consecutiva

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=939614

BATEU A JAC ALCANENA POR 33-18 NA FINAL O Madeira SAD conquistou este domingo pela 17.ª vez
consecutiva a Taça de Portugal feminina de andebol, ao bater facilmente, por 33-18, a JAC Alcanena,
na final da prova, realizada em Loulé. A equipa madeirense, que inscreve o seu nome na lista de
vencedores do troféu de forma ininterrupta desde a época 1998/99, desde a sua fundação, não teve
dificuldades em bater o conjunto ribatejano por 15 golos de diferença. Depois de um início equilibrado
- aos cinco minutos de jogo, ainda se registava uma igualdade, a um golo -, o Madeira SAD começou a
aproveitar os muitos erros defensivos e ofensivos da JAC Alcanena para construir um resultado
volumoso. Com Érica Tavares e Cláudia Aguiar a concluir a maioria dos contra-ataques, originados por
perdas de bola do ataque ribatejano, a turma madeirense foi aumentando gradualmente a distância,
que ao intervalo já era de sete golos (14-7). O Madeira SAD voltou a entrar com um ritmo forte na
segunda parte e acabou com as eventuais esperanças do JAC Alcanena na recuperação do resultado,
acabando a gerir a vantagem nos minutos finais. Jogo no Pavilhão Municipal de Loulé. Madeira SAD JAC Alcanena, 33-18. Ao intervalo: 14-7. Sob a arbitragem da dupla Gonçalo Santos e Luís Cardoso
(Algarve), as equipas alinharam e marcaram: Madeira SAD: Catarina Oliveira, Cláudia Aguiar (7),
Filipa Correia (1), Frederica Jesus (4), Renata Tavares (4), Érica Tavares (10) e Anais Gouveia (2).
Jogaram ainda Márcia Abreu (2), Ana Temtem (1), Catarina Ascensão (1) e Patrícia Fernandes (1).
Treinador: Duarte Sousa. JAC Alcanena: Diana Roque, Adriana Silva, Vera Gorjão, Mihaela Minciuna
(4), Adriana Lage (2), Ana Rita Henriques e Neuza Valente (6). Jogaram ainda Ana Raquel Sarmento,
Rita Alves (6), Márcia Rodrigues, Mariana Duarte e Raquel Anacleto. Treinador: Marco Santos. Marcha
do marcador: 1-1 (05 minutos), 5-2 (10), 9-2 (15), 11-4 (20), 12-6 (25), 14-7 (intervalo), 18-8 (35),
21-10 (40), 25-14 (45), 28-16 (50), 30-17 (55) e 33-18 (resultado final). Assistência: Cerca de 500
espetadores.
, 29 março de 201517:45
LUSA Filipe Farinha
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Palmarés da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=939648

ABC conquistou o 11.º título na prova O ABC bateu o FC Porto na final da Taça de Portugal e
conquistou o 11.º título da sua história na prova. Clubes com mais troféus: 15 - Sporting 11 - ABC 7 FC Porto 4 - Belenenses e Benfica Palmarés da Taça de Portugal: 1971/72 -- Sporting 1972/73 -Sporting 1973/74 -- Belenenses 1974/75 -- Sporting 1975/76 -- FC Porto 1976/77 -- FC Porto
1977/78 -- Belenenses 1978/79 -- FC Porto 1979/80 -- FC Porto 1980/81 -- Sporting 1981/82 -Belenenses 1982/83 -- Sporting 1983/84 -- Belenenses 1984/85 -- Benfica 1985/86 -- Benfica
1986/87 -- Benfica 1987/88 -- Sporting 1988/89 -- Sporting 1989/90 -- ABC 1990/91 -- ABC 1991/92
-- ABC 1992/93 -- ABC 1993/94 -- FC Porto 1994/95 -- ABC 1995/96 -- ABC 1996/97 -- ABC 1997/98
-- Sporting 1998/99 -- Madeira SAD 1999/00 -- ABC 2000/01 -- Sporting 2001/02 -- Águas Santas
2002/03 -- Sporting 2003/04 -- Sporting 2004/05 -- Sporting 2005/06 -- FC Porto 2006/07 -- FC
Porto 2007/08 -- ABC 2008/09 -- ABC 2009/10 -- Xico Andebol 2010/11 -- Benfica 2011/12 -Sporting 2012/13 -- Sporting 2013/14 -- Sporting 2014/15 - ABC
, 29 março de 201519:05
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ABC-FC PORTO, em direto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=939609

siga as incidências da taça de portugal (17 horas) ABC e FC Porto disputam este domingo a final da
Taça de Portugal em Loulé após terem deixado, cada um, uma formação lisboeta pelo caminho. Ose
procura um troféu que lhes escapa desde 2009. Já o hexacampeão nacional travou ume conseguiu
levar de vencido o velho rival encarnado nos últimos cinco segundos (28-27). O FC Porto tenta a
oitava conquista na prova ao passo que o ABC quer chegar ao 11.º troféu. O Sporting é o clube mais
titulado na Taça de Portugal, com 15 taças.
, 29 março de 201516:47
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Final da Taça de Portugal coloca frente a frente FC Porto e ABC

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=182717

28-03-2015 23:44
Sporting e Benfica foram os derrotados do dia.
FC Porto e ABC vão disputar este domingo a final da Taça de Portugal de andebol.
A equipa de Braga derrotou o Sporting por 33-30 e impediu os leões de tentaram conquistar o quarto
título consecutivo nesta prova.
Já os dragões venceram o Benfica por 28-27 num jogo que ficou decidido no último lance da partida.
Resultados
ABC 33-30 Sporting
FC Porto 28-27 Benfica
Final, este domingo, em Loulé
FC Porto - ABC
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ABC ganha Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=182740

29-03-2015 19:34
Bracarenses sucedem ao Sporting.
O ABC conquistou pela 11ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC Porto
por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-03-2015

Meio:

RTP Online

Autores:

Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=816215&tm=46&layout=158&visual=49

29 Mar, 2015, 18:51
O ABC conquistou este domingo pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao
vencer o FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
Carlos Barros
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Madeira SAD conquista 17ª Taça de Portugal consecutiva

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

29-03-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/29/madeira-sad-conquista-17a-taca-de-portugalconsecutiva

O Madeira SAD continua a dominar a Taça de Portugal de andebol feminino.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Madeira SAD conquistou este domingo a 17ª Taça de Portugal consecutiva de andebol feminino,
com um triunfo por 33-18 diante do JAC Alcanena.
A formação madeirense venceu todas as edições da prova desde 1999 até ao momento.
29-03-2015 16:52A equipa madeirense derrotou o JAC Alcanena por 33-18.
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

29-03-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/29/abc-bate-fc-porto-e-vence-taca-de-portugal

O ABC conquistou a prova pela 11ª vez na sua história.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O ABC conquistou este domingo pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao
vencer o FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
29-03-2015 18:52A formação bracarense venceu por 25-24 em Loulé.
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa

29-03-2015

URL:: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/abc-bate-fc-porto-e-vence-taca-de-portugal-de-andebol-pela-11-avez_19043882.html

29 de Março de 2015, às 19:20
O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
PFO // PFO
Lusa/Fim
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Madeira SAD conquista 17.ª Taça consecutiva

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/madeira_sad_conquista_17_taca_consecutiva.html

17:45 . Record Por LUSA - Record O Madeira SAD conquistou este domingo pela 17.ª vez consecutiva
a Taça de Portugal feminina de andebol, ao bater facilmente, por 33-18, a JAC Alcanena, na final da
prova, realizada em Loulé.A equipa madeirense, que inscreve o seu nome na lista de vencedores do
troféu de forma ininterrupta desde a época 1998/99, desde a sua fundação, não teve dificuldades em
bater o conjunto ribatejano por 15 golos de diferença.Depois de um início equilibrado - aos cinco
minutos de jogo, ainda se registava uma igualdade, a um golo -, o Madeira SAD começou a aproveitar
os muitos erros defensivos e ofensivos da JAC Alcanena para construir um resultado volumoso.Com
Érica Tavares e Cláudia Aguiar a concluir a maioria dos contra-ataques, originados por perdas de bola
do ataque ribatejano, a turma madeirense foi aumentando gradualmente a distância, que ao intervalo
já era de sete golos (14-7).O Madeira SAD voltou a entrar com um ritmo forte na segunda parte e
acabou com as eventuais esperanças do JAC Alcanena na recuperação do resultado, acabando a gerir
a vantagem nos minutos finais.Jogo no Pavilhão Municipal de Loulé.Madeira SAD - JAC Alcanena, 3318.Ao intervalo: 14-7.Sob a arbitragem da dupla Gonçalo Santos e Luís Cardoso (Algarve), as equipas
alinharam e marcaram:Madeira SAD: Catarina Oliveira, Cláudia Aguiar (7), Filipa Correia (1), Frederica
Jesus (4), Renata Tavares (4), Érica Tavares (10) e Anais Gouveia (2). Jogaram ainda Márcia Abreu
(2), Ana Temtem (1), Catarina Ascensão (1) e Patrícia Fernandes (1).Treinador: Duarte Sousa.JAC
Alcanena: Diana Roque, Adriana Silva, Vera Gorjão, Mihaela Minciuna (4), Adriana Lage (2), Ana Rita
Henriques e Neuza Valente (6). Jogaram ainda Ana Raquel Sarmento, Rita Alves (6), Márcia
Rodrigues, Mariana Duarte e Raquel Anacleto.Treinador: Marco Santos.Marcha do marcador: 1-1 (05
minutos), 5-2 (10), 9-2 (15), 11-4 (20), 12-6 (25), 14-7 (intervalo), 18-8 (35), 21-10 (40), 25-14
(45), 28-16 (50), 30-17 (55) e 33-18 (resultado final).Assistência: Cerca de 500 espetadores.
O Madeira SAD conquistou este domingo pela 17.ª vez consecutiva a Taça de Portugal feminina de
andebol, ao bater facilmente, por 33-18, a JAC Alcanena, na final da prova, realizada em Loulé.
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Palmarés da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/palmares_da_taca_de_portugal.html

19:05 . Record Por Record O ABC bateu o FC Porto na final da Taça de Portugal e conquistou o 11.º
título da sua história na prova.Clubes com mais troféus:15 - Sporting 11 - ABC 7 - FC Porto 4 Belenenses e Benfica Palmarés da Taça de Portugal:1971/72 -- Sporting1972/73 -- Sporting1973/74 - Belenenses1974/75 -- Sporting1975/76 -- FC Porto1976/77 -- FC Porto1977/78 -Belenenses1978/79 -- FC Porto1979/80 -- FC Porto1980/81 -- Sporting1981/82 -- Belenenses1982/83
-- Sporting1983/84 -- Belenenses1984/85 -- Benfica1985/86 -- Benfica1986/87 -- Benfica1987/88 -Sporting1988/89 -- Sporting1989/90 -- ABC1990/91 -- ABC1991/92 -- ABC1992/93 -- ABC1993/94 -FC Porto1994/95 -- ABC1995/96 -- ABC1996/97 -- ABC1997/98 -- Sporting1998/99 -- Madeira
SAD1999/00 -- ABC2000/01 -- Sporting2001/02 -- Águas Santas2002/03 -- Sporting2003/04 -Sporting2004/05 -- Sporting2005/06 -- FC Porto2006/07 -- FC Porto2007/08 -- ABC2008/09 -ABC2009/10 -- Xico Andebol2010/11 -- Benfica2011/12 -- Sporting2012/13 -- Sporting2013/14 -Sporting2014/15 - ABC
O ABC bateu o FC Porto na final da Taça de Portugal, por 25-24, em Loulé...
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ABC-FC PORTO, em direto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/abc_fc_porto_em_direto.html

16:47 . Record Por Record ABC e FC Porto disputam este domingo a final da Taça de Portugal em
Loulé após terem deixado, cada um, uma formação lisboeta pelo caminho. Os bracarenses bateram o
Sporting na meia-final (33-30) e procuram um troféu que lhes escapa desde 2009. Já o hexacampeão
nacional travou um duro embate com o Benfica e conseguiu levar de vencido o velho rival encarnado
nos últimos cinco segundos (28-27).O FC Porto tenta a oitava conquista na prova ao passo que o ABC
quer chegar ao 11.º troféu. O Sporting é o clube mais titulado na Taça de Portugal, com 15 taças.
O FC Porto tenta a oitava conquista na prova ao passo que o ABC quer chegar ao 11.º troféu. O
Sporting é o clube mais titulado na Taça de Portugal, com 15 taças...
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ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/abc-bate-fc-porto-e-vence-taca-de-portugal-de-andebol-pela-11-vez=f815012

Domingo, 29 de Março de 2015 |
Loulé, Faro, 29 mar (Lusa) -- O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal
de andebol, ao vencer o FC Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em
Loulé.
A formação bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09
e sucede ao Sporting, vencedor das últimas três edições.
No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos dos 'leões', enquanto o FC Porto mantevese no terceiro posto, com sete troféus, o último em 2006/07.
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Humberto Gomes defende penálti e dá Taça de andebol ao ABC

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Voz do Algarve Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=6873

O ABC venceu hoje o FC Porto por 25-24 e conquistou a Taça de Portugal de andebol, graças a uma
defesa de Humberto Gomes, a um livre de sete metros de Hugo Santos, no último lance do jogo.
Numa partida muito intensa e equilibrada, o ABC esteve quase sempre na liderança e acabou por
triunfar justamente, depois de um último minuto de jogo de 'loucos', somando, seis anos depois, a
11.ª Taça da sua história. Na primeira parte, o ABC comandou sempre o marcador a partir do 1-0,
mostrando o comportamento agressivo na defesa e a aposta nos ataques rápidos que o levaram a
bater o Sporting nas meias-finais de sábado. Com um FC Porto ineficaz - somou várias bolas nos
'ferros' - e um Humberto Gomes em bom plano na baliza bracarense, a equipa portista revelou
dificuldades e deixou o ABC aumentar a vantagem, que chegou a um máximo de cinco golos, aos 24
minutos (12-7). Nos últimos cinco minutos da primeira metade, o hexacampeão nacional voltou a
recuperar e reduziu a diferença para três golos ao intervalo (13-10), voltando a equilibrar a partida
após o início do segundo tempo, demorando apenas quatro minutos para empatar (14-14). Alguns
erros do FC Porto bastaram para o ABC voltar a colocar-se em vantagem, antes de um período
incaracterístico, com poucos golos, a meio da segunda parte, com as duas equipas a somarem vários
erros e os guarda-redes a somarem boas defesas. O FC Porto voltou a 'crescer' e chegou pela primeira
vez à vantagem na partida, à passagem do minuto 52.15 (21-20), mas o equilíbrio que imperou nos
últimos minutos deixou o marcador igualado até aos momentos finais. David Tavares assinou o 25-24,
com 21 segundos por jogar e, depois de um desconto de tempo, o FC Porto, a jogar com menos dois
jogadores, conquistou um livre de sete metros, com o tempo a esgotar-se. Na marcação, Hugo Santos
permitiu uma grande defesa de Humberto Gomes, que decidiu a partida para os bracarenses. Jogo no
Pavilhão Municipal de Loulé. ABC - FC Porto, 25-24. Ao intervalo: 13-10. Sob a arbitragem da dupla
Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga), as equipas alinharam e marcaram: - ABC: Humberto Gomes,
Diogo Branquinho (3), Nuno Grilo (4), Pedro Seabra (2), João Pinto (5), Carlos Martins (2) e Ricardo
Pesqueira (2). Jogaram ainda Bruno Dias, Hugo Rocha, David Tavares (3), Tomás Albuquerque (3),
Nuno Rebelo (1), Gabriel Teca e João Gonçalves. Treinador: Carlos Resende. - FC Porto: Hugo
Laurentino, Ricardo Moreira (6), João Ferraz (1), Gilberto Duarte, Alexis Borges (4), Daymaro Salina
(3) e Hugo Santos (2). Jogaram ainda Alfredo Quintana, Nuno Roque (2), Yoel Morales (3), Miguel
Martins (2), Michal Kasal (1), Miguel Alves e Francisco Silva. Treinador: Ljubomir Obradovic. Marcha
do marcador: 2-1 (05 minutos), 5-3 (10), 6-4 (15), 10-7 (20), 12-8 (25), 13-10 (intervalo), 14-14
(35), 19-17 (40), 20-17 (45), 20-19 (50), 21-22 (55) e 25-24 (resultado final). Assistência: Cerca de
1.500 espetadores. Por: Lusa
20:01 - 29/03/2015

Página 121

A122

ABC bate FC Porto e vence Taça de Portugal de andebol pela 11.ª vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Voz do Algarve Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=6869

O ABC conquistou hoje pela 11.ª vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja 'final four' decorreu em Loulé. A formação
bracarense, que ao intervalo já vencia por 13-10, não conquistava a prova desde 2008/09 e sucede ao
Sporting, vencedor das últimas três edições. No 'ranking' da prova, o ABC aproximou-se dos 15 títulos
dos 'leões', enquanto o FC Porto manteve-se no terceiro posto, com sete troféus, o último em
2006/07. Por: Lusa
19:27 - 29/03/2015
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Andebol: Madeira SAD conquista 17.ª Taça de andebol feminina consecutiva

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Voz do Algarve Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=6868

O Madeira SAD conquistou hoje pela 17.ª vez consecutiva a Taça de Portugal feminina de andebol, ao
bater facilmente, por 33-18, a JAC Alcanena, na final da prova, realizada em Loulé. A equipa
madeirense, que inscreve o seu nome na lista de vencedores do troféu de forma ininterrupta desde a
época 1998/99, desde a sua fundação, não teve dificuldades em bater o conjunto ribatejano por 15
golos de diferença. Depois de um início equilibrado - aos cinco minutos de jogo, ainda se registava
uma igualdade, a um golo -, o Madeira SAD começou a aproveitar os muitos erros defensivos e
ofensivos da JAC Alcanena para construir um resultado volumoso. Com Érica Tavares e Cláudia Aguiar
a concluir a maioria dos contra-ataques, originados por perdas de bola do ataque ribatejano, a turma
madeirense foi aumentando gradualmente a distância, que ao intervalo já era de sete golos (14-7). O
Madeira SAD voltou a entrar com um ritmo forte na segunda parte e acabou com as eventuais
esperanças do JAC Alcanena na recuperação do resultado, acabando a gerir a vantagem nos minutos
finais. Jogo no Pavilhão Municipal de Loulé. Madeira SAD - JAC Alcanena, 33-18. Ao intervalo: 14-7.
Sob a arbitragem da dupla Gonçalo Santos e Luís Cardoso (Algarve), as equipas alinharam e
marcaram: - Madeira SAD: Catarina Oliveira, Cláudia Aguiar (7), Filipa Correia (1), Frederica Jesus
(4), Renata Tavares (4), Érica Tavares (10) e Anais Gouveia (2). Jogaram ainda Márcia Abreu (2), Ana
Temtem (1), Catarina Ascensão (1) e Patrícia Fernandes (1). Treinador: Duarte Sousa. - JAC
Alcanena: Diana Roque, Adriana Silva, Vera Gorjão, Mihaela Minciuna (4), Adriana Lage (2), Ana Rita
Henriques e Neuza Valente (6). Jogaram ainda Ana Raquel Sarmento, Rita Alves (6), Márcia
Rodrigues, Mariana Duarte e Raquel Anacleto. Treinador: Marco Santos. Marcha do marcador: 1-1 (05
minutos), 5-2 (10), 9-2 (15), 11-4 (20), 12-6 (25), 14-7 (intervalo), 18-8 (35), 21-10 (40), 25-14
(45), 28-16 (50), 30-17 (55) e 33-18 (resultado final). Assistência: Cerca de 500 espetadores.
Declarações dos treinadores do Madeira SAD e da JAC Alcanena, após a final da Taça de Portugal
feminina de andebol, realizada no pavilhão municipal de Loulé e que terminou com o triunfo das
madeirenses (33-18): - Duarte Sousa (treinador do Madeira SAD): "Tal como prometi ao presidente
do clube, ganhámos a taça. Se chegasse à ilha sem troféu, não sei se entrava... A equipa está de
parabéns, incluindo as jogadoras que, por limitações financeiras e dificuldades de voos, não puderam
estar aqui connosco. Já ontem (sábado), não esperávamos um resultado tão desnivelado (28-14 ao
Maiastars, nas meias-finais). Já tínhamos perdido com a JAC Alcanena esta época. Sabíamos o que
esperar e tornámos as coisas fáceis. A nossa defesa esteve muito bem e as suas jogadoras mais
influentes não conseguiram sobressair. (17.ª Taça de Portugal consecutiva) Ou o Madeira SAD acaba
ou vamos continuar a conquistar taças". - Marco Santos (treinador da JAC Alcanena): "Ontem
(sábado), tivemos um jogo mais intenso do que o do nosso adversário e não conseguimos recuperar.
O Madeira SAD foi superior e está de parabéns. A quebra física fez com o que resultado não fosse o
que gostaríamos, mas dignificámos o nosso clube e a nossa terra, Alcanena. Temos um caminho a
percorrer, no sentido de criar melhores condições para voltar a estes palcos. As nossas condições de
trabalho implicam muitos sacrifícios para estas jogadoras. Para chegar ao topo é preciso mais um
passo." Por: Lusa
18:48 - 29/03/2015
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Duração: 00:00:27

Antena 1 - Notícias
ID: 58594095

OCS: Antena 1 - Notícias

28-03-2015 11:10

Taça de Portugal de Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=691ff02d

ABC e FC.Porto jogam amanhã a final da Taça de Portugal de Andebol.
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ANDEBOL: Final Four em Loulé

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Barlavento.pt

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63541

Desporto
Andebol
O Pavilhão Municipal de Loulé recebe, neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de março, a Final Four
da Taça de Portugal em andebol, numa organização da Federação Portuguesa de Andebol.
Aproveitando o ano em que Loulé é Cidade Europeia do Desporto, este é mais um evento desportivo
de relevo que aqui se realiza e logo com a possibilidade de ter como protagonistas os principais
emblemas da modalidade, ou seja, Benfica, Sporting e F.C. Porto.
A Taça de Portugal é a segunda prova mais importante do calendário nacional de andebol e disputase em dois dias com as quatro equipas finalistas.
28 de Março de 2015 | 08:00
barlavento
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ID: 58575910

28-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,56 x 28,59 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 4,57 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,21 x 7,53 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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FC Porto vence Benfica (28-27) e junta-se ao ABC na final da Taça 20:52 - 28-032015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539593

28-03-2015
O FC Porto venceu o Benfica, por 28-27, e juntou-se ao ABC na final da Taça de Portugal de andebol.
Gilberto, com um remate de longe, deu a vitória aos azuis e brancos no último lance do jogo disputado
no Pavilhão Municipal de Loulé.
Na final, agendada para as 17 horas de domingo, o FC Porto vai defrontar o ABC, que venceu o
Sporting no primeiro jogo da final four , por 33-30.
Redação

Página 129

A130

ABC elimina Sporting e está na final da Taça de Portugal 18:07 - 28-03-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539569

28-03-2015
O ABC é o primeiro finalista da Taça de Portugal em andebol. A equipa minhota venceu os leões (3330) e esperam agora pelo nome do segundo finalista.
A outra meia-final será disputada entre Benfica e FC Porto.
O encontro entre águias e dragões tem transmissão em direto n'A Bola TV, com início marcado para as
19.15 horas.
Redação
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28-03-2015

Tiragem: 151036
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,69 x 6,45 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 58577776

28-03-2015

Tiragem: 10000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 21,73 x 32,96 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC/UMinho joga no Algarve
à conquista da Taça de Portugal

HOJE ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Municipal de Loulé, o ABC/UMinho defronta o Sporting na primeira
meia-final da Taça de Portugal de andebol. Estatísticas favorecem leões mas academistas fazer história.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |
(Em Loulé, Algarve)

O ABC/UMinho já está no Algarve para a final four da prova
rainha do andebol português.
Minhotos e leões defrontam-se
hoje, às 17 horas, em Loulé, na
primeira meia-final da edição
2014/15 da Taça de Portugal. A
seguir, no mesmo local, às 19.30
horas, medem forças na outra
meia-final Benfica e FC Porto. A
final é amanhã às 17 horas.
O ABC/UMinho venceu a sua
última Taça de Portugal de andebol na época 2008/09. É uma
conquista que o clube bracarense procura neste fim-de-semana
recuperar, tendo contra si todas
as estatísticas mais recentes, que
jogam favor dos verde-brancos e
a distância, com mais tempo de
viagem e previsivelmente menos
apoios nas bancadas.
O Sporting arrebatou o troféu
nas três temporadas mais recentes, 2011/12, 2012/13 e 2013/14,
esta última diante dos bracaren-

+ árbitros
Para esta final four estão
escolhidas pela Federação
de Andebol de Portugal
quatro duplas de árbitros:
Alberto Alves/Jorge
Fernandes (Braga);
António Trinca/Tiago
Monteiro (Lisboa);
Gonçalo Santos/Luís
Cardoso (Algarve);
Nuno Gonçalo/Nuno
Santos (Lisboa);

oficiais de mesa
A Federação de Andebol
de Portugal designou os
oficiais de mesa António
Basto (Braga), Agostinho
Teixeira (Braga) e Orlando
Fernandes (Lisboa).
Os delegados são Pedro
Espeçada (Lisboa e Francisco Ferreira (Algarve).

DR

Equipa do ABC/UMinho, treinada por Carlos Resende, acredita que pode conquistar a Taça de Portugal esta época 2014/2015

ses. No dia 13 de Abril de 2014,
no Pavilhão de Águas Santas, a
final da época passada terminou
com vitória dos leões por 34-29.
Também nos dois encontros
em que mediram forças para o
campeonato, nesta época, os
sportinguistas levaram a melhor,

em Braga por vantagem de um
golo, em Lisboa por dois.
A distância, da deslocação,
com os jogos em Loulé, tende,
em princípio, a favorecer a equipa de Lisboa. Não tanto pelo
menor cansaço, comparativamente com o conjunto que via-

jou de Braga para o Algarve,
mas pela disponibilidade de
tempo na véspera de jogo, para
mais um treino.
Com o sonho de erguer o caneco, o ABC saiu ontem de autocarro depois de almoço, chegando ao Algarve ao fim da tarde.

§central bracarense confiante
Pedro Seabra

”Temos os nossos
trunfos para
chegar à final”

Pedro Seabra considera que a força
do ABC é “a união e a motivação que
temos para voltar a trazer um título
para Braga, se possível os três, porque
nós queremos ir o mais longe possível
em todas as competições".
O central lembrou que, além da Taça de Portugal,
o clube bracarense está ainda envolvido na conquista do
Campeonato Nacional Andebol 1 (em que vai disputar
também com o Sporting pelo menos dois jogos em Lisboa e outros dois em Braga)) e da Taça Challenge, cujo
próximo adversário é o Stord da Noruega.
Reconhecendo que, na Taça, “se não vencermos a meia-fi-

nal não vamos jogar a final", Pedro Seabra
frisou que "estamos concentrados só
neste jogo" e que "acreditamos que
podemos vencer o Sporting, apesar
da excelente equipa que eles têm".
"Nós acreditamos que também temos os nossos trunfos, podemos
vencer e chegar à final", reforçou.
Admitindo que os verde-brancos são
"a única equipa” a quem ainda o ABC
não ganhou esta época, o central lembra,
no entanto, que quer nos jogos disputados
para o campeonato, quer em Braga, quer em Lisboa, os resultados "dizem que o jogo podia ter caído para
qualquer um dos lados, pois perdemos por um em casa e
por dois fora". E remata: “é exactamente disso que estamos à espera, de um jogo equilibrado, contra uma grande
equipa. Sabemos que somos também uma grande equipa e esperamos ser mais felizes desta vez”.
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1989/90 a 1992/93

ABC/UMinho detém
recorde de quatro
vitórias sucessivas
O Sporting procura ainda igualar
o recorde de quatro troféus seguidos, na posse do ABC /UMinho (1989/90 a 1992/93), mas
terá pela frente uma moralizada
formação bracarense pelo recente apuramento para as meias-finais da Taça Challenge. O Benfica, vencedor de quatro edições, a
última em 2010/11, também se
encontra a atravessar um bom
momento, coroado com a recente
qualificação para as meias-finais
da Taça Challenge, deixando em
perspectiva, naquela prova europeia uma possível final lusa com
o ABC/UMinho.
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Às 19.30 horas

Benfica-FC Porto
na outra meia-final

Na meia-final, com início programado para as 19.30, defrontamse Benfica e FC Porto. A formação
encarnada terá pela frente o hexacampeão nacional , que esta
época já conquistou a Supertaça,
frente ao Sporting (29-28) e foi
recentemente elimi-nado da fase
de grupos da Taça EHF. Os portistas já venceram a Taça de Portugal em sete ocasiões, mas já não
ganham desde 2006/07.
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Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal de andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/507508-madeira-sad-e-jac-alcanena-disputam-final-dataca-de-portugal-de-andebol

As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo). No segundo jogo, a
JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um encontro que, ao
intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12). Na final de domingo, o Madeira SAD
procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que conquista de forma ininterrupta desde
1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu nome na lista de vencedores pela primeira
vez. A agenda de andebol em Loulé prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final
four' da Taça de Portugal de andebol masculino: ABC-Sporting (17:00) e Benfica-FC Porto (19:15).
28/03/2015 16:52
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FC Porto vence Benfica e junta-se ao ABC na final

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4481929

Os hexacampeões nacionais de andebol voltaram a superiorizar-se ao rival, novamente com um golo
de Gilberto Duarte no último "suspiro". Final, contra o ABC, que eliminou o Sporting, disputa-se no
domingo. O FC Porto venceu neste sábado o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo
de Gilberto Duarte a quatro segundos do fim, que colocou os dragões no caminho do ABC na final da
Taça de Portugal de andebol masculino. Na segunda meia-final da final four, que se disputa em Loulé
no fim de semana, muito equilibrada e decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional,
acabou por triunfar, ficando a um jogo de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07. O duelo
equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão voltar a
enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato nacional, à
melhor de cinco jogos. Os guarda-redes entraram no jogo 'em grande', com várias defesas de grande
realce, pelo que o marcador só mexeu aos 2.25 minutos, com o 1-0 para o FC Porto, equipa que
perdeu o guardião Alfredo Quintana por lesão durante quase toda a primeira parte. Os primeiros 20
minutos da partida ficaram marcados pelo equilíbrio, com as duas equipas em excelente plano,
praticando bom andebol e alternando constantemente na liderança do marcador. Na entrada para o
último terço da primeira parte, o FC Porto revelou-se mais agressivo e começou a ganhar distância,
que nunca passou dos três golos, aos 10-13 e 13-16, o resultado que se verificava ao intervalo. No
reatamento, já com Quintana de volta à baliza portista, as suas defesas contribuíram para aumentar a
distância para o Benfica, cujo máximo foi de cinco golos, com 15-20, aos cinco minutos da segunda
parte. Os 'encarnados' não desistiram e, perante a passividade de um FC Porto que defendia uma
diferença aparentemente confortável, recuperaram, 'voltando' ao jogo em 12 minutos e até dispondo
de um golo de vantagem (23-22). Os últimos dez minutos foram muito táticos, com as duas equipas
pouco dispostas a dar hipóteses de golo ao adversário, e acabou por ser Gilberto Duarte, com os dois
últimos tentos para a sua equipa, o decisivo a quatro segundos do fim, a dar o triunfo ao FC Porto.
por Lusa
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ABC vence Sporting e está na final da Taça de Portugal de andebol
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URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4481749

Bracarenses vão defrontar Benfica ou FC Porto na final, após terem impedido o Sporting de lutar pelo
quarto troféu consecutivo. O ABC venceu neste sábado o Sporting, na primeira meia-final da Taça de
Portugal de andebol, por 33-30, e qualificou-se para a final da prova, impedindo os 'leões' de tentarem
conquistar o quarto título consecutivo. No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam
ao intervalo por 20-18, revelaram-se superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte'
para a final da Taça, onde defrontarão, no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto. Com base
numa defesa agressiva, em 5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos, procurando um
andebol muito rápido, com saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões' se mostravam
mais macios na contenção ao adversário e no jogo ofensivo. Depois de um período de equilíbrio nos
primeiros minutos, o ABC ganhou a vantagem que nunca mais perderia ao longo da partida a partir
dos 15-14, já na ponta final da primeira parte. Os bracarenses aproveitaram o momento em que
Sporting, com dois jogadores excluídos, estava em inferioridade numérica para se distanciarem no
marcador de vez. Na segunda parte, o ABC foi mais paciente e controlou a diferença de golos, perante
um Sporting que logo ao início perdeu João Antunes, expulso após a terceira exclusão de dois
minutos. Os 'leões', que tinham triunfado nas três últimas edições da Taça de Portugal, nunca tiveram
capacidade para dar a volta ao panorama da partida e viram o ABC vencer o primeiro jogo de uma
série que se prolonga noutra competição dentro de uma semana, com as meias-finais do 'play-off' do
campeonato nacional, jogadas à melhor de cinco. Já o ABC vai procurar no domingo a sua 11.ª vitória
na Taça de Portugal, que já não conquista desde 2009.
por Lusa
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CENTRAL DO ABC CONFIANTE

Pedro Seabra espera mais
felicidade ao terceiro jogo
FRANCISCO DE ASSIS

Central Pedro Seabra espera trazer o primeiro de três troféus

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho joga
hoje, em Loulé, um lugar na final da Taça de
Portugal em andebol. O
adversário é o Sporting,
a única equipa que ven-

ceu os academistas esta
temporada por duas ocasiões.
Na antevisão da partida, Pedro Seabra disse
esperar uma dose a mais
de felicidade do que nos
dois encontros anteriores.

Jogo equilibrado,
excelentes equipas
Afinal, considera que os
confrontos foram equilibrados, mas a sorte esteve do lado dos leões.
«É verdade que o Sporting é a única equipa que
ainda não ganhámos esta
época. Mas quer no jogo
em Braga, quer no de Lisboa, o resultado poderia
ter caído para qualquer
um dos lados. Perdemos
por um ponto em casa e
por dois fora. E é exatamente isso que estamos à
espera. De um jogo equilibrado, contra uma grande equipa. Mas sabemos
que também temos uma
grande equipa e esperamos ser mais felizes desta vez», revelou.
O central do ABC voltou
a manifestar uma grande
confiança numa excelen-

te época, a começar pela
conquista da Taça de Portugal este fim de semana.

«A força do ABC
é motivação e união»
Questionado sobre os
principais pontos fortes do
ABC, Pedro Seabra respondeu: «a força do ABC é a
união e a motivação que
temos para voltar a trazer
um título para Braga, se
for possível os três, Taça
de Portugal, campeonato
e Taça Challenge. Vamos
começar pela Taça», disse.
O ABC, que está no Algarve desde ontem, conta
com todos os atletas para
os confrontos com o Sporting, hoje; e com o Benfica ou FC Porto na final.
Previsivelmente com menos público do que os adversários, o ABC conta com
a sua força para os superar.

Página 139

A140

ID: 58575872

28-03-2015

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,65 x 14,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ABC JOGA HOJE A PASSAGEM À FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL

Começar por domar o Leão
LIMA DUARTE

LIMA DUARTE (EM LOULÉ)

O ABC/UMinho joga hoje
em Loulé, a partir das
17h00, a meia-final da Taça
de Portugal em andebol.
Os academistas, que têm
sérias pretensões de conquistar a Taça de Portugal,
terão que mudar o curso
da história desta temporada, uma vez que este ano
o ABC foi derrotado pelo
Sporting nos dois jogos
realizados para o campeonato na fase regular, pelo
que se pretende conquistar o troféu terá que começar por afastar o Sporting.
A equipa bracarense chegou ontem a Loulé, pelas 21h00, depois de uma
viagem desgastante, mas
que decorreu de modo
tranquilo.

Comitiva do ABC/UMinho à chegada a Loulé

A equipa ficou instalada
no Hotel D. José, onde também se encontram as restantes finalistas desta “final
four” da Taça de Portugal.
O técnico Carlos Resende deixou a manhã de hoje

livre para os atletas.
O almoço está marcado
para as 13h00 e, de seguida, o grupo de trabalho
parte rumo ao Pavilhão
Municipal de Loulé, onde
joga a partir das 17h00

Benfica e Porto
jogam hoje
a outra meia-final
A outra meia-final agendada para hoje é o Benfica-FC Porto, marcada para
as 19h15.
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ABC defronta Sporting
na meia-final
da Taça de Portugal
em Loulé
DESPORTO • PÁGINA 28
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FC Porto vence Benfica nos segundos finais na Taça de Portugal de andebol
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Comentário:
O FC Porto venceu hoje o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo de Gilberto Duarte
a quatro segundos do fim, que colocou os 'dragões' no caminho do ABC na final da Taça de Portugal
de andebol masculino.
Na segunda meia-final da 'final four' que se disputa em Loulé no fim de semana, muito equilibrada e
decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional, acabou por triunfar, ficando a um jogo
de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07.
O duelo equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão
voltar a enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato
nacional, à melhor de cinco jogos.
Os guarda-redes entraram no jogo 'em grande', com várias defesas de grande realce, pelo que o
marcador só mexeu aos 2.25 minutos, com o 1-0 para o FC Porto, equipa que perdeu o guardião
Alfredo Quintana por lesão durante quase toda a primeira parte.
Os primeiros 20 minutos da partida ficaram marcados pelo equilíbrio, com as duas equipas em
excelente plano, praticando bom andebol e alternando constantemente na liderança do marcador.
Na entrada para o último terço da primeira parte, o FC Porto revelou-se mais agressivo e começou a
ganhar distância, que nunca passou dos três golos, aos 10-13 e 13-16, o resultado que se verificava
ao intervalo.
No reatamento, já com Quintana de volta à baliza portista, as suas defesas contribuíram para
aumentar a distância para o Benfica, cujo máximo foi de cinco golos, com 15-20, aos cinco minutos da
segunda parte.
Os 'encarnados' não desistiram e, perante a passividade de um FC Porto que defendia uma diferença
aparentemente confortável, recuperaram, 'voltando' ao jogo em 12 minutos e até dispondo de um
golo de vantagem (23-22).
Os últimos dez minutos foram muito táticos, com as duas equipas pouco dispostas a dar hipóteses de
golo ao adversário, e acabou por ser Gilberto Duarte, com os dois últimos tentos para a sua equipa, o
decisivo a quatro segundos do fim, a dar o triunfo ao FC Porto.
Jogo no pavilhão municipal de Loulé.
Benfica - FC Porto, 27-28.
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Ao intervalo: 13-16.
Sob a arbitragem da dupla Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga), as equipas alinharam e
marcaram com os seguintes jogadores:
- Benfica: Hugo Figueira, Carlos Carneiro (6), Dário Andrade, Javier Borragan (5), José Costa (2),
António Areia (7) e Tiago Pereira (2). Jogaram ainda: Vicente Álamo, João Pais (1), Cláudio Pedroso,
Paulo Moreno, Asier Marcos e Elledy Semedo (4).
Treinador: Mariano Ortega.
- FC Porto: Alfredo Quintana, Ricardo Moreira (3), João Ferraz (6), Gilberto Duarte (6), Daymaro
Salina (3), Michal Kasal (1) e Hugo Santos (5). Jogaram ainda: Hugo Laurentino, Yoel Morales (1),
Francisco Silva, Alexis Borges e Miguel Martins (3).
Treinador: Ljubomir Obradovic.
Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 5-4 (10), 7-7 (15), 9-9 (20), 12-13 (25), 13-16 (intervalo),
15-20 (35), 18-21 (40), 21-22 (45), 24-24 (50), 25-26 (55) e 27-28 (resultado final).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
.diariOnline RS com Lusa
22:51 sábado, 28 março 2015
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ABC vence Sporting e impede ´tetra´ dos ´leões´ na Taça de Portugal de andebol
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Comentário:
O ABC venceu hoje o Sporting, na primeira meia-final da Taça de Portugal de andebol, por 33-30, e
qualificou-se para a final da prova, impedindo os 'leões' de tentarem conquistar o quarto título
consecutivo.
No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam ao intervalo por 20-18, revelaram-se
superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte' para a final da Taça, onde defrontarão,
no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto.
Com base numa defesa agressiva, em 5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos,
procurando um andebol muito rápido, com saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões'
se mostravam mais macios na contenção ao adversário e no jogo ofensivo.
Depois de um período de equilíbrio nos primeiros minutos, o ABC ganhou a vantagem que nunca mais
perderia ao longo da partida a partir dos 15-14, já na ponta final da primeira parte.
Os bracarenses aproveitaram o momento em que Sporting, com dois jogadores excluídos, estava em
inferioridade numérica para se distanciarem no marcador de vez.
Na segunda parte, o ABC foi mais paciente e controlou a diferença de golos, perante um Sporting que
logo ao início perdeu João Antunes, expulso após a terceira exclusão de dois minutos.
Os 'leões', que tinham triunfado nas três últimas edições da Taça de Portugal, nunca tiveram
capacidade para dar a volta ao panorama da partida e viram o ABC vencer o primeiro jogo de uma
série que se prolonga noutra competição dentro de uma semana, com as meias-finais do 'play-off' do
campeonato nacional, jogadas à melhor de cinco.
Já o ABC vai procurar no domingo a sua 11.ª vitória na Taça de Portugal, que já não conquista desde
2009.
Jogo no pavilhão municipal de Loulé.
ABC-Sporting, 33-30.
Ao intervalo: 20-18.
Sob a arbitragem da dupla António Trinca e Tiago Monteiro (Lisboa), as equipas alinharam e
marcaram:
- ABC: Humberto Gomes, Carlos Martins (2), João Pinto (5), Ricardo Pesqueira (3), Pedro Seabra (3),
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Fábio Antunes (3) e Nuno Grilo (4). Jogaram ainda: David Tavares (6), Diogo Branquinho (2), João
Gonçalves (1), Hugo Rocha (1), Tomás Albuquerque (2), Nuno Rebelo (1) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.
- Sporting: Ricardo Candeias, Pedro Portela (8), Bosko Bjelanovic (1), Bruno Moreira (3), Sérgio
Barros (1), Frankis Marzo (6) e Fábio Magalhães (3). Jogaram ainda: Rui Silva (3), Pedro Solha (1),
João Antunes e Pedro Spínola (4).
Treinador: Frederico Santos.
Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 8-6 (10), 11-10 (15), 14-13 (20), 18-15 (25), 20-18
(intervalo), 21-19 (35), 22-20 (40), 24-22 (45), 27-24 (50), 30-25 (55) e 33-30 (resultado final).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
.diariOnline RS com Lusa
21:20 sábado, 28 março 2015
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Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal de andebol feminino
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As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
A agenda de andebol em Loulé prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final four'
da Taça de Portugal de andebol masculino: ABC-Sporting (17:00) e Benfica-FC Porto (19:15).
.diariOnline RS com Lusa
16:52 sábado, 28 março 2015
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ANDEBOL I | Fermentões perdeu este sábado (25-17) com o FC Gaia
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28-03-2015
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Sábado, 28 Março, 2015, 20:00
O Fermentões perdeu este sábado com o FC Gaia, por 25-17, em jogo referente à 24ª jornada do
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando
Távora.
Ao intervalo, a equipa orientada por José Vieira estava em vantagem (10-11), contudo, no segundo
tempo não conseguiu manter a vantagem no marcador, tendo acabado por perder por uma margem
de oito golos.
Na próxima jornada, o Fermentões defronta o CD São Bernardo. O desafio está agendado para o dia
04 de Abril, pelas 18 horas, no Pavilhão do São Bernardo.
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28-03-2015

Tiragem: 32331

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,74 x 25,32 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Period.: Diária

Área: 14,05 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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FC Porto garante final no último segundo - O Jogo
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Jogo Online
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4481891

Dragões derrotaram o Benfica por 28-27 e defrontam o ABC na final da Taça de Portugal. Gilberto
Duarte apontou o decisivo golo no derradeiro segundo do jogo.
em atualização
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DIRETO|Benfica-FC Porto - O Jogo
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Águias e dragões procuram chegar à final da Taça de Portugal, numa final four que decorre em Loulé.
ABC será o adversário no jogo do título.
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ABC na final à custa do Sporting - O Jogo
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Equipa minhota derrotou o Sporting por 33-30 e está na final da Taça de Portugal
em atualização
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Madeira SAD e JAC Alcanena na final feminina - O Jogo
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Internet
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Jogo Online
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4481574

As duas equipas disputam este domingo a final da Taça de Portugal de andebol feminino.
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da final four, que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD procura
a 17.ª Taça de Portugal
JM

ID: 58576921

Tiragem: 14900

Madeira SAD vai procurar manter a invencibilidade na Taça de Portugal e conquistar o seu 17.º troféu.

A equipa do Madeira Andebol
SAD disputa este fim de semana a
sua 17.ª Final Four da Taça de Portugal de andebol feminino tendo
hoje como adversário nas meias
finais o Maiastars. Na outra “meia”
defrontam-se o JAC-Alcanena e o
Santa Joana, numa competição
que se realiza no pavilhão Municipal de Loulé.
O Madeira SAD soma 16 Taças
de Portugal consecutivas, desde a
época 1998/99, enquanto JACAlcanena, Maiastars e Santa Joana
vão a Loulé à procura da sua primeira Taça. A equipa de Marco
Sousa vai a Loulé à procura manter a invencibilidade na competição. O Madeira SAD defronta
hoje o Maiastars, às 12 horas, no
jogo da meia final e que terá
transmissão na Andebol|TV, no

O MADEIRA ANDEBOL SAD
APRESENTA-SE NA FINAL
FOUR EM LOULÉ COM 16
TAÇAS DE PORTUGAL CONQUISTADAS DE FORMA CONSECUTIVA DESDE A ÉPOCA
1998/99, OU SEJA DESDE QUE
A SAD FOI CONSTITUÍDA. NO
PALMARÉS DESTA COMPETIÇÃO CONSTA AINDA OS
NOMES DE CLUBES MADEIRENSES COMO O ACADÉMICO
DO FUNCHAL (3) E CLUBE
SPORTS MADEIRA (2). ATRÁS
DO MADEIRASAD SURGE O
BENFICA COM SEIS TAÇAS.

site da FPA. No único jogo disputado esta época entre as duas
equipas, para o campeonato, o
Maiastars veio ao Funchal vencer
a SAD pela diferença mínima.
Agora em terreno neutro, e em
jogo a eliminar, o Maiastars vai
procurar repetir a vitória e apurarse para a final. Mas o Madeira
SAD não deverá deixar-se surpreender-se e vai apresentar todos os seus trunfos para manter a
Taça na sua posse.
Na segunda meia final, às
14h30, o JAC-Alcanena mede forças com o Santa Joana, a única
equipa que não disputa o principal campeonato. Os vencedores
das “meias” vão disputar a final
da Taça de Portugal no domingo,
às 14h30, com transmissão n´A
Bola TV e n´Andebol|TV.
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Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal
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Artigo | Sáb, 28/03/2015 - 16:59
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
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Madeira SAD na final da Taça de Portugal de andebol feminino
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URL:: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/madeira-sad-na-final-da-ta%C3%A7a-de-portugal-de-andebolfeminino

Artigo | Sáb, 28/03/2015 - 15:10
O Madeira Andebol SAD venceu ao início desta tarde o Maistars por 28/14, com 14-6 ao intervalo, e
qualificou-se para a final da Taça de Portugal de andebol feminino.
A formação madeirense, que detém 16 taças consecutivas, vai defrontar amanhã o vencedor da outra
meia final entre o JAC-Alcanena e o Santa Joana, jogo que está a decorrer.
A Final Four da Taça de Portugal está a decorrer no pavilhão Municipal de Loulé.
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Madeira SAD procura a 17.ª Taça de Portugal

Tipo Meio:
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Madeira Futebol Online

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-procura-a-17-a-taca-de-portugal/

28 Março, 2015
A equipa do Madeira Andebol SAD disputa este fim de semana a sua 17.ª Final Four da Taça de
Portugal de andebol feminino tendo hoje como adversário nas meias finais o Maiastars. Na outra
"meia"defrontam-se o JAC-Alcanena e o Santa Joana, numa competição que se realiza no pavilhão
Municipal de Loulé.
O Madeira SAD soma 16 Taças de Portugal consecutivas, desde a época 1998/99, enquanto JACAlcanena, Maiastars e Santa Joana vão a Loulé à procura da sua primeira Taça. A equipa de Marco
Sousa vai a Loulé à procura manter a invencibilidade na competição.
O Madeira SAD defronta hoje o Maiastars, às 12 horas, no jogo da meia final e que terá transmissão
na Andebol|TV, no site da FPA.
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Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal
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URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-e-jac-alcanena-disputam-final-da-taca-de-portugal/

28 Março, 2015
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
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Andebol: FC Porto afasta Benfica e vai decidir Taça com o ABC
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Gilberto Duarte decidiu clássico emotivo, a três segundos do fim
há 6 minutos
O FC Porto apurou-se neste sábado para a decisão da Taça de Portugal, ao vencer o Benfica por 2827, em Loulé, com um golo conseguido a quatro segundos do fim. A equipa portista vai enfrentar
neste domingo (17 h) o ABC, que horas antes, no mesmo pavilhão, tinha afastado o.
Num jogo muito equilibrado, o FC Porto parecia ter feito o mais difícil quando conseguiu uma
vantagem de cinco golos, com 20 minutos por jogar (20-15). No entanto o Benfica reagiu e, com um
parcial de 7-2 forçou a igualdade no marcador, que se manteve até aos 27-27. Nessa altura, com o FC
Porto de posse de bola, um desconto de tempo pedido por Obradovic, criou uma situação de
finalização, que Gilberto Duarte aproveitou, fazendo o golo que decidiu o jogo e inviabilizando o
prolongamento.
Redação
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Andebol: ABC elimina Sporting e está na final da Taça
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Triunfo por 33-30 em Loulé.
há 2 minutos
O ABC qualificou-se este sábado para a final da Taça de Portugal ao vencer o Sporting por 33-30, em
Loulé.
Os minhotos esperam agora o vencedor do embate entre Benfica e FC Porto, que ainda se realiza
hoje.
Redação
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ABC de Braga afasta Sporting na Taça de Portugal
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O ABC de Braga derrotou o Sporting, na primeira meia-final da 'final-four' da Taça de Portugal, por 3330. No pavilhão Municipal de Loulé, no Algarve, jogo emocionante, muito bem disputado, mas com os
bracarenses a dominarem, quase sempre, o marcador. Segue para a final o ABC. Fica fora de prova, o
detentor das últimas três edições, o Sporting. Num jogo fantástico, o ABC de Braga prossegue a época
de sonho, ao conquistar a final da Taça de Portugal, uma prova que não vence desde 2009, mas onde
é um histórico, já com 10 troféus no palmarés. Fábio Vidrago, num contra-ataque perfeito desfeiteou
Ricardo Candeias e fez o 1-0 para a equipa bracarense que, a partir daqui, apesar de muito equilíbrio,
apenas permitiu ao Sporting a condição de empatar, dominando sempre o marcador. Nos primeiros
minutos, com apenas um golo de vantagem, que depois aumentou para dois, com o Sporting sempre
presente, a não permitir grandes avanços. Aos 16 minutos de jogo, o ABC ameaçou com o 13-10, de
Hugo Rocha, mas pouco depois, aos 21 minutos, Pedro Portela impunha o empate a 14 golos, num
livre de sete metros. Nada que afectasse a confiança do ABC, que apenas um minuto volvido já via o
veterano David Tavares dobrar a vantagem de João Gonçalves, a fazer o 16-14. E foi numa vantagem
de dois, três golos que o ABC manteve o resultado até ao intervalo. E foi mesmo sobre o minuto 30
que Fábio Magalhães levou Humberto Gomes à loucura, com um remate muito baixo, a surpreender o
guarda-redes do ABC e a fazer o 20-18. ABC na frente, numa primeira parte com muitos golos. No
segundo tempo, as equipas estiveram mais contidas e as defesas começaram a superar os ataques.
Tanto que, ao final dos primeiros cinco minutos, apenas Carlos Martins tinha conseguido marcar,
aumentando para 21-18 a vantagem da equipa nortenha. Nesse tempo, já João Antunes tinha sido
excluído do encontro, após a terceira sanção de 2 minutos. Frankis Carol (grande jogo) mantinha o
Sporting bem dentro do resultado mas os "leões" nunca conseguiam mais do que reduzir até à
margem mínima. À entrada para os 15 minutos finais, Bosko Bjelanovic ameaçou com o 24-23,
prontamente aniquilado por um grande golo de Pedro Seabra, na conclusão de uma jogada "aérea",
lançado por Nuno Rebelo. 25-23 a assentar novamente o jogo do ABC, que "voou" rapidamente até ao
27-23, por Nuno Grilo. A partir daqui, muita luta do Sporting, mas o ABC conseguiu manter uma
vantagem segura até ao final, que chegou a ser de cinco golos (51' 29-24, 53' 30-25, 57' 31-26). No
final, 33-30, numa grande vitória do ABC. Nota final, para a expulsão do ponta-esquerdo do ABC Fábio
Vidrago, punido com cartão vermelho direto, ao minuto 57, quando o atleta estava no banco. David
Tavares, com seis golos, João Paulo Pinto, com cinco, e Nuno Grilo, com quatro, destacaram-se no
ataque do ABC. No Sporting, Pedro Portela, com oito golos, e Frankis Carol, com seis, estiveram em
evidência. O ABC joga amanhã, com o vencedor do encontro entre FC Porto e Benfica.
28 Março, 2015
Anabela Macedo
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Depois das polémicas, Sporting vs ABC na Taça
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Chegou o grande fim-de-semana da Taça de Portugal. Em Loulé, entre sábado e Domingo, as
melhores equipas da época vão lutar pela Taça. Na primeira meia-final, às 17h00, talvez o jogo mais
aguardado, naquela que é a reedição da final do ano passado, em que a vitória sorriu ao Sporting.
Frente a frente, Sporting e ABC de Braga depois de uma semana com algumas polémicas e acusações
entre as equipas. Primeiro, o presidente do ABC, João Luís Nogueira, acusou o Sporting de estar a
"aliciar" jogadores do ABC, numa manobra de desestabilização e depois veio a público que o Sporting
recusou o pedido do ABC, que não pretendia jogar, em Lisboa, no Domingo de Páscoa. Agora,
provocações só dentro de campo. O Sporting entra em campo como o vencedor da prova. Aliás, das
últimas três edições da prova, o que garante, só por isso, o favoritismo à equipa que ainda por cima é
o único adversário que o ABC ainda não venceu esta época. No campeonato, duas vitórias para o
Sporting que quer, agora, a terceira, para chegar à final da Taça, no Domingo. "O ABC é uma equipa
muito forte e motivada. Esperamos um encontro com muitas dificuldades. Contudo, estamos
preparados para mostrar que estamos fortes e o quanto queremos vencer", considerou o lateral
esquerdo do Sporting, Fábio Magalhães, em declarações no portal do clube leonino. No mesmo
sentido, também Bruno Moreira está confiante na vitória do Sporting: "É um título que gostamos
muito de ganhar e que conseguimos conquistar nos últimos três anos. Queremos trazer o troféu
novamente para o nosso lado". Mas, no caminho para a final, o Sporting precisa de vencer, primeiro, o
ABC de Braga, uma equipa que merece todo o respeito do capitão leonino: "O ABC tem um jogo muito
coeso, há anos que joga mais ou menos da mesma forma e nós sabemos isso. Têm um treinador com
boas ideias, um excelente organizador de jogo e um grande guarda-redes, mas, no fundo, valem pelo
grupo que apresentam. Para combater os pontos fortes dos bracarenses, o Sporting terá também de
se fazer valer pela força do colectivo. "A nossa mais-valia é a união, o todo. Temos de estar
concentrados e sabemos da importância desta competição, até porque estamos habituados a ganhála. Com o máximo de união, vamos trazer a vitória para os sportinguistas". Motivados por uma grande
época, o ABC partiu para Loulé, com o objetivo de devolver a Taça de Portugal a Braga. "É um jogo
que será muito gratificante porque, em primeiro lugar, são jogos muito estimulantes porque são
meias-finais e tudo o que nós queremos é conseguir estar na final. Estamos exatamente no ponto em
que queríamos estar e agora é desfrutar, desportivamente, que é ganhando. O que nós pretendemos
é vencer este adversário e depois vencer o próximo na final", declarou o treinador do ABC, Carlos
Resende, na conferência de imprensa de antevisão da 'final-four' da Taça. Para o central Pedro
Seabra, a "união e motivação" da equipa poderão ser os factores decisivos para a conquista da Taça.
"Podemos vencer o Sporting , apesar da excelente equipa que eles têm, mas nós acreditamos que nós
temos os nossos trunfos para poder chegar à final. É verdade que é a única equipa que não
conseguimos vencer mas quer no jogo em Braga, quer no jogo em Lisboa, os resultados dizem que o
jogo poderia ter caído para qualquer um dos lados. Estamos à espera de um jogo equilibrado contra
uma grande equipa e sabemos que somos também uma grande equipa e esperamos ser mais felizes
desta vez", anteviu o organizador de jogo do ABC de Braga. O vencedor deste encontro entusiasmante
enfrenta, na final de Domingo, o vencedor da meia-final que opõe o FC Porto ao Benfica.
27 Março, 2015
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Sim, com sabor a final antecipada. É inegável, quando um jogo desafia a maior rivalidade do desporto
português, independentemente da modalidade. FC Porto e Benfica jogam, neste sábado, pelas 19h15,
a segunda meia-final da 'final-four' da Taça. Nesta época, uma vitória para o FC Porto, no Dragão
Caixa, e uma para o Benfica, na Luz. Agora, é em Loulé, num excelente aperitivo para o que aí virá
nas meias-finais do 'play-off' de apuramento de campeão, onde as duas equipas medirão forças, numa
eliminatória à maior de cinco jogos. Só que desta vez, é só um jogo e vale um bilhete para a final de
Domingo. O FC Porto até é hexacampeão nacional mas não vence a Taça há oito épocas, nada que
perturbe Ricardo Moreira, nesta ambição de voltar a vencer o troféu: "Efectivamente não temos
conseguido e é uma falha nossa. Nos últimos anos conseguimos o campeonato mas não a Taça.
Gostaríamos de conquistar Taça e Campeonato, mas ainda há muitos jogos decisivos. Certo é que se
conseguirmos ganhar a Taça vamos muito motivados para o que resta do campeonato", afirmou o
ponta-direita do FC Porto, em declarações no portal do clube. Para vencer a Taça, primeiro o FC Porto
terá que afastar o Benfica, uma equipa que o capitão portista acredita estar a melhorar: "De certeza
que os atletas deles já interiorizaram algumas ideias que não estavam tão consistentes nos primeiros
jogos da época. O Benfica que enfrentámos na segunda volta já foi melhor do que na primeira e de
certeza que agora será melhor ainda. Já vimos esse jogo, reflectimos e corrigimos os erros". No
Benfica, o guarda-redes Vicente Álamo é o porta-voz da esperança encarnada. "O grupo está bem.
Vamos enfrentar esta 'final-four' confiantes, motivados e vamos tentar ter sucesso", considerou
Álamo, em declarações ao sítio oficial do Benfica. Do outro lado, o FC Porto que é a equipa mais
regular da época, o que não "elimina" as hipóteses do Benfica em seguir para a final. Na época
passada, o Benfica perdeu, após prolongamento, na meia-final com o Sporting, mas Vicente Álamo
acredita que, desta vez, a equipa vai fazer melhor: "Temos as nossas possibilidades. Precisamos de
fazer um bom jogo na defesa e no ataque, pois assim podemos vencer". O vencedor deste encontro
enfrenta, na final de Domingo, o vencedor da meia-final que opõe o Sporting ao ABC de Braga.
28 Março, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto vence Benfica e vai à final da Taça de PortugalModalidades | Modalidades FC Porto vence o
grande clássico com o Benfica O FC Porto venceu o Benfica, por 28-27, e junta-se ao ABC de Braga,
na final da Taça de Portugal. (Em atualização)
28 Março, 2015
Anabela Macedo
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A Taça de Portugal de andebol foi ganha nas três épocas anteriores pelo Sporting, mas a equipa
lisboeta já não poderá vencer a prova pela quarta vez seguida. A final desta temporada, a realizar
hoje em Loulé (17 horas), será entre ABC e FC Porto. O clube bracarense foi o responsável por
eliminar o Sporting, ao derrotar por 33-30 os "leões" na primeira meia-final da final-four. David
Tavares (6) e João Pinto (5) foram os melhores marcadores do ABC, de nada valendo ao Sporting os
oito golos de Pedro Portela. Na outra meia-final, houve mais equilíbrio até ao fim, com o FC Porto a
ultrapassar o Benfica (28-27), graças a um golo de Gilberto Duarte praticamente no último segundo.
O lateral portista marcou seis golos, tal como o seu colega João Ferraz. No Benfica, destacou-se
António Areia (7). No currículo do ABC há espaço para dez Taças de Portugal. O FC Porto conta com
sete.
28/03/2015 - 21:51Eliminaram o detentor Sporting e o Benfica, respectivamente.
PÚBLICO
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águias tiveram desvantagem de cinco golos Ljubomir Obradovic ficou feliz pela qualificação para a final
da Taça de Portugal num encontro,, onde não havia "favoritos". "Os jogos da Taça de Portugal são
sempre complicados, nunca há favoritos. Estavam aqui as quatro melhores equipas de Portugal e,
neste jogo, acabámos por ganhar. Tivemos algumas situações difíceis de resolver e muitas
dificuldades nos momentos em que estávamos com menos um jogador - não é fácil jogar durante
quatro minutos seguidos em inferioridade numérica. Não pensei na vantagem de cinco golos. Faltavam
17 minutos e muito jogo pela frente. Falhámos vários lances e permitimos que o Benfica aproximasse,
mas conseguimos ganhar no fim". FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se para o primeiro encontro
das meias-finais do playoff e o técnico portista salienta que o adversário nada tem a perder. "O que é
que o Benfica tem a perder? Tem tudo a ganhar. A nossa única vantagem é poder jogar o quinto jogo
em casa. Mas ainda não quero pensar nisso, amanhã [domingo] temos o ABC pela frente?",
interrogou, ainda pouco esclarecido acerca do oponente que se confirma, é mesmo a formação de
Braga.
, 28 março de 201522:21
LUSA Filipe Farinha
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Taça de Portugal: ABC bate Sporting e está na final
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bracarenses triunfam por 33-30 O ABC carimbou a presença na final da Taça de Portugal ao bater este
sábado o Sporting, em Loulé, por 33-30, impedindo os leões de defender o título após três triunfos
consecutivos na prova. (em atualização)
, 28 março de 201518:36
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venceram ambos nas "meias" em Loulé As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no
domingo a final da Taça de Portugal de andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas
meias-finais, em jogos disputados em Loulé. No arranque da 'final four', que se realiza no fim de
semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars,
por 28-14 (14-6 ao intervalo). No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24,
decidindo na segunda metade um encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de
vantagem (13-12). Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de
Portugal - que conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende
inscrever o seu nome na lista de vencedores pela primeira vez. A agenda de andebol em Loulé
prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final four' da Taça de Portugal de andebol
masculino: ABC-Sporting (17 horas) e Benfica-FC Porto (19H15).
, 28 março de 201522:13
LUSA Filipe Farinha
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SIGA AS MEIAS-FINAIS DA TAÇA DE PORTUGAL (19.15) - Benfica e FC Porto medem forças este
sábado nas meias-finais da Taça de Portugal, a partir das 19.15 horas, em Loulé, num encontro em
que será encontrado o adversário do ABC (derrotou o Sporting) para a final da competição, no
domingo. - Este será o terceiro encontro da temporada entre águias e dragões. O FC Porto venceu o
Benfica no Dragão Caixa, na primeira volta da fase regular, e as águias responderam com um triunfo
na Luz, na última jornada, que não teve qualquer influência nas classificações finais. - FC Porto e
Benfica vão encontrar-se ainda nas próximas semanas nas meias-finais do Playoff do Campeonato.
, 28 março de 201519:07
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leões são o clube com mais troféus e querem chegar ao 16.º A final-four da Taça de Portugal disputase hoje e amanhã no Pavilhão Municipal de Loulé, no Algarve, numa prova (44.ª edição) sem
favoritos, como tem sido tradição. É que as decisões fazem-se num curto espaço de pouco mais de 24
horas, em jogos muito intensos. O caneco costuma cair para quem se apresentar mais forte,
concentrado e deseja salvar a época. Por isso, o hexacampeão FC Porto nunca conseguiu a dobradinha
e não ganha a competição há 8 anos, enquanto o Sporting, mesmo sem ser teoricamente a equipa
mais forte, é o clube com mais troféus conquistados (15), podendo chegar ao seu 4.º consecutivo. O
programa masculino promete muita emoção, com a primeira meia-final a opor os leões (2.ºs na fase
regular do Campeonato) ao ABC (3.º), numa repetição da final de 2014, ganha (34-29) então pelo
Sporting, na Maia. Os leões detêm ainda o trunfo de terem sido a ovelha negra da turma de Braga,
que averbou duas derrotas (32-33 e 31-29) na fase regular desta temporada. Quanto ao FC Porto
(1.º) encontra pela frente um Benfica (4.º) muito motivado, numa eliminatória (tal como no ABCSporting) idêntica às meias-finais do playoff do Campeonato da 1.ª Divisão. Na fase regular, os
encarnados venceram (29-27) o FCPorto na Luz e foram derrotados (24-28) no Dragão.
, 28 março de 201500:54
alexandre reis Carlos Gonçalves
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28 Mar, 2015, 19:27
O ABC venceu hoje o Sporting, na primeira meia-final da Taça de Portugal de andebol, por 33-30, e
qualificou-se para a final da prova, impedindo os 'leões' de tentarem conquistar o quarto título
consecutivo.
No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam ao intervalo por 20-18, revelaram-se
superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte' para a final da Taça, onde defrontarão,
no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto.
Com base numa defesa agressiva, em 5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos,
procurando um andebol muito rápido, com saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões'
se mostravam mais macios na contenção ao adversário e no jogo ofensivo.
Carlos Barros
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28 Mar, 2015, 22:14 / atualizado em 28 Mar, 2015, 22:15
O FC Porto venceu este sábado o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo de Gilberto
Duarte a quatro segundos do fim, que colocou os 'dragões' no caminho do ABC na final da Taça de
Portugal de andebol masculino.
Na segunda meia-final da 'final four' que se disputa em Loulé no fim de semana, muito equilibrada e
decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional, acabou por triunfar, ficando a um jogo
de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07.
O duelo equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão
voltar a enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato
nacional, à melhor de cinco jogos.
Carlos Barros
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Ljubomir Obradovic
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O treinador de andebol do FC Porto, Ljubomir Obradovic, ficou feliz pela qualificação para a final da
Taça de Portugal após um jogo emotivo diante do Benfica (28-27) que apenas foi resolvido no último
lance do encontro.
"Os jogos da Taça de Portugal são sempre complicados, nunca há favoritos. Estavam aqui as quatro
melhores equipas de Portugal e, neste jogo, acabámos por ganhar. Tivemos algumas situações difíceis
de resolver e muitas dificuldades nos momentos em que estávamos com menos um jogador - não é
fácil jogar durante quatro minutos seguidos em inferioridade numérica. Não pensei na vantagem de
cinco golos. Faltavam 17 minutos e muito jogo pela frente. Falhámos vários lances e permitimos que o
Benfica aproximasse, mas conseguimos ganhar no fim", começou por dizer o técnico do FC Porto.
FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se para o primeiro encontro das meias-finais do playoff e o
técnico portista salienta que o adversário nada tem a perder.
"O que é que o Benfica tem a perder? Tem tudo a ganhar. A nossa única vantagem é poder jogar o
quinto jogo em casa. Mas ainda não quero pensar nisso, amanhã [domingo] temos o ABC pela
frente?", sentenciou o técnico ainda pouco esclarecido acerca do oponente que se confirma, é mesmo
a formação de Braga.
28-03-2015 22:53FC Porto qualificou-se para a final da Taça de Portugal em Andebol ao vencer o
Benfica por 28-27.
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Madeira SAD e JAC Alcanena na final da Taça de andebol feminino
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Também este sábado disputam-se as "meias" de andebol masculino.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da "final four", que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
A agenda de andebol em Loulé prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final four'
da Taça de Portugal de andebol masculino: ABC-Sporting (17h00) e Benfica-FC Porto (19h15).
28-03-2015 16:56A partida derradeira disputa-se no domingo.
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Carlos Resende: "Foi um jogo a um ritmo elevadíssimo"
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Carlos Resende dá instruções à sua equipa durante um jogo contra o Sporting
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O treinador de andebol do ABC de Braga, Carlos Resende, mostrou-se muito satisfeito pelo triunfo
sobre o Sporting na meia-final da Taça de Portugal.
Na primeira apreciação à partida, Carlos Resende destacou a quantidade de golos que a sua equipa
sofreu, mas também frisou que o mais importante é marcar mais do que o adversário.
"Sofremos muitos golos, mas fomos mais efectivos no ataque. Impusemos ao jogo uma velocidade
muito alta, o que dá ao adversário mais possibilidades de ter a bola e foi também por isso que
sofremos golos", afirmou o treinador do ABC/UMinho, no fim dotriunfo sobre o Sporting na primeira
meia-final da Taça de Portugal.
"Estivemos sempre em vantagem. Qualquer treinador gosta de estar em vantagem ao longo de um
jogo, mas o que nos apraz mesmo é terminar o jogo na frente", acrescentou.
Depois, o técnico da equipa de Braga avaliou que "foi um jogo a um ritmo elevadíssimo, ao nível de
qualquer campeonato da Europa".
28-03-2015 23:16O ABC de Braga vai defrontar o FC Porto na final da Taça de Portugal.
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ABC elimina Sporting e garante presença na final da Taça de Portugal
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O Sporting não conseguiu vencer a formação bracarense
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O ABC venceu esta tarde o Sporting Clube de Portugal por 33-30, tornando-se assim o primeiro
finalista da Taça de Portugal . Os bracarenses - que esta época ainda não tinham derrotado os leões nunca estiveram em desvantagem na partida.
As duas equipas iniciaram o jogo sob um ritmo elevado e os primeiros seis minutos renderam nove
golos (5-4). Pouco depois, a primeira vantagem de dois golos (7-5), a favorecer o ABC/UMinho, com
golo de João Pinto. As oportunidades dos bracarenses ampliarem para três golos foram sempre muito
bem anuladas pela equipa do Sporting que aos 13 minutos voltou a colar-se no marcador (9-8). A
perder por 11-9 (15 m.), Frederico Carlos troca de pivô, colocando João Antunes a atacar e a
defender. O ABC amplia (13-10) e o técnico leonino solicita o primeiro 'time-out'. Não foram
necessários mais do que seis minutos para o Sporting empatar a partida (14-14), depois do parcial de
1-4. O jogo continuava em ritmo mito vivo (30 golos em 22 minutos) e o ABC respondeu com parcial
de 3-0. À entrada dos três minutos finais, e a vencer por 19-16, Carlos Resende pede um 'time-out' e
Ricardo Candeias, com uma excelente defesa, evita que David Tavares converta um livre de sete
metros e amplie para quatro e, na resposta, Spínola reduz. Em cima do derradeiro apito da primeira
parte, Rui Silva, em apoio, fixa o resultado ao intervalo (20-18).
A segunda parte começou praticamente com um revés para o Sporting que se viu privado de João
Antunes, alvo de terceira suspensão temporária. Na baliza, Ricardo Candeias, com defesas oportunas,
ajudava a equipa a manter-se sempre colada ao ABC. Pouco depois, foi Humberto Gomes a brilhar, ao
defender um livre de sete metros que permitiu manter a vantagem de três golos (23-20), aos 42
minutos. A vencer por 25-23, à entrada do minuto 48, Carlos Resende pede um 'time-out' e, pouco
depois, acontece a primeira vantagem de quatro, favorecendo o ABC (27-23, aos 49 m.).
Com o tempo a esgotar-se, Frederico Santos pede interrupção da contagem do tempo de jogo a oito
minutos do fim, quando os bracarenses venciam por 29-24. Havia ainda muito tempo para jogar, tudo
estava em aberto e abriu-se mais uma nesga de esperança quando o Sporting concretizou um livre de
sete metros e o ABC ficou em dupla inferioridade numérica. Mesmo assim, os pupilos de Carlos
Resende entraram nos cinco minutos finais com uma agradável almofada de conforto de cinco golos,
obrigando o Sporting a correr atrás do prejuízo. A três minutos do fim, David Tavares praticamente
sentenciou a partida (31-26) para, no imediato, Fabio Vidrago, no banco, ser admoestado com cartão
vermelho. Se dúvidas havia, David Tavares, de novo, bateu Ricardo Correia. O jogo terinava pouco
depois com a vitória do Liberty Seguros ABC/UMinho por 33-30.
28-03-2015 18:52Os bracarenses venceram esta época o Sporting CP pela primeira vez, num jogo
onde nunca estiveram em desvantagem.
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Gilberto Duarte celebra um golo pelo FC Porto
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A equipa de andebol do FC Porto garantiu o apuramento para a final da Taça de Portugal ao vencer o
Benfica por 27-28 no último lance do jogo.
Começou intensa, a partida, com muita entrega e as duas equipas bem apoiadas nas bancadas do
pavilhão municipal de Loulé. A primeira vantagem de dois golos favoreceu o SL Benfica, à passagem
do minuto oito (4-2) e pouco depois, Ljubomir Obradovic fez entregou ao jovem Miguel Martins a
organização atacante da sua equipa. Aos 13 minutos, e após um parcial de 0-3, o FC Porto voltou para
o comando do marcador (5-6). O jogo foi-se mantendo equilibrado, com empates sucessivos e Ricardo
Moreira fez o empate a sete a meio do primeiro tempo. Pouco depois, e com as equipas empatadas a
oito, Manolo Ortega solicitou o primeiro time-out . A perder por 8-10 o treinador do Benfica substituiu
o guarda-redes, fazendo entrar Vicente Álamo. Um livre de sete metros concretizado por António
Areia, à entrada dos cinco minutos finais, voltou a colar as equipas (12-13). Com uma entrada da
ponta do jovem Hugo Santos, o FC Porto fixou o resultado ao intervalo (13-16).
Para o segundo tempo o FC Porto entrou com Alfredo Bravo na baliza e não precisou mais do que seis
minutos para ampliar a vantagem para cinco golos (15-20). Mas o SL Benfica - com Hugo Figueira na
defesa das redes - manteve-se sempre dentro do jogo. O empate a 22 surgiu pouco depois da metade
do segundo tempo, resultado que galvanizou o SL Benfica que, pouco depois, estava na frente do
marcador. Os 10 minutos finais (onde as equipas entraram empatadas a 24 golos) proporcionaram
espetáculo ainda mais emotivo. A tarefa do FC Porto complicou-se aos 53 (25-25) minutos quando
Alexis Borges foi sancionado com a terceira exclusão de 2 minutos e consequente desqualificação.
Mesmo assim, o FC Porto entrou nos derradeiros cinco minutos em vantagem (25-26). Eledy Semedo
empatou a menos de dois minutos do fim; Gilberto foi feliz na concretização do 26-27, já à entrada do
minuto final e, com 37 segundos para jogar e a perder por um, Manolo Ortega pede um 'time-out'.
Espectadores suspensos. Javier Borragan entra aos seis metros e empata de novo. É então a vez do
técnico do FC Porto pedir o 'time-out'. Faltavam 19 segundos. Os suficientes para organizar a jogada
que Gilberto Duarte terminou com o golo da vitória tangencial (27-28).
28-03-2015 20:56Gilberto Duarte deu o triunfo tangencial aos "dragões".
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22:21 . Record Por LUSA - Record Ljubomir Obradovic ficou feliz pela qualificação para a final da Taça
de Portugal num encontro, diante do Benfica (28-27), onde não havia "favoritos"."Os jogos da Taça de
Portugal são sempre complicados, nunca há favoritos. Estavam aqui as quatro melhores equipas de
Portugal e, neste jogo, acabámos por ganhar. Tivemos algumas situações difíceis de resolver e muitas
dificuldades nos momentos em que estávamos com menos um jogador - não é fácil jogar durante
quatro minutos seguidos em inferioridade numérica. Não pensei na vantagem de cinco golos. Faltavam
17 minutos e muito jogo pela frente. Falhámos vários lances e permitimos que o Benfica aproximasse,
mas conseguimos ganhar no fim".FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se para o primeiro encontro
das meias-finais do playoff e o técnico portista salienta que o adversário nada tem a perder."O que é
que o Benfica tem a perder? Tem tudo a ganhar. A nossa única vantagem é poder jogar o quinto jogo
em casa. Mas ainda não quero pensar nisso, amanhã [domingo] temos o ABC pela frente?",
interrogou, ainda pouco esclarecido acerca do oponente que se confirma, é mesmo a formação de
Braga.
Obradovic: "Os jogos da Taça de Portugal são sempre complicados, nunca há favoritos"...
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Taça de Portugal: ABC bate Sporting e está na final
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18:36 . Record Por Record O ABC carimbou a presença na final da Taça de Portugal ao bater este
sábado o Sporting, em Loulé, por 33-30, impedindo os leões de defender o título após três triunfos
consecutivos na prova.(em atualização)
O ABC carimbou a presença na final da Taça de Portugal ao bater este sábado o Sporting, em Loulé,
por 33-30, impedindo os leões de defender o título após três triunfos consecutivos na prova.
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22:13 . Record Por LUSA - Record As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no
domingo a final da Taça de Portugal de andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas
meias-finais, em jogos disputados em Loulé. No arranque da 'final four', que se realiza no fim de
semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars,
por 28-14 (14-6 ao intervalo).No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24,
decidindo na segunda metade um encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de
vantagem (13-12).Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de
Portugal - que conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende
inscrever o seu nome na lista de vencedores pela primeira vez.A agenda de andebol em Loulé
prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final four' da Taça de Portugal de andebol
masculino: ABC-Sporting (17 horas) e Benfica-FC Porto (19H15).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999...
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Benfica-FC Porto, em direto
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19:07 . Record Por Record - Benfica e FC Porto medem forças este sábado nas meias-finais da Taça de
Portugal, a partir das 19.15 horas, em Loulé, num encontro em que será encontrado o adversário do
ABC (derrotou o Sporting) para a final da competição, no domingo.- Este será o terceiro encontro da
temporada entre águias e dragões. O FC Porto venceu o Benfica no Dragão Caixa, na primeira volta da
fase regular, e as águias responderam com um triunfo na Luz, na última jornada, que não teve
qualquer influência nas classificações finais.- FC Porto e Benfica vão encontrar-se ainda nas próximas
semanas nas meias-finais do Playoff do Campeonato.
Águias e dragões medem forças em Loulé por um lugar na final da Taça de Portugal...
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FC Porto sua para vencer Barcelos no Dragão
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17:28 . Record Por Record O FC Porto venceu este sábado no Dragão Caixa, por 7-5 o Barcelos mas o
triunfo portista esteve longe de ser fácil. Os homens de Tó Neves estiveram quase sempre em
desvantagem no marcador e ao intervalo registava-se um 1-3 no "placard". A menos de seis minutos
do término do encontro, Vítor Hugo faturou através da marca de penálti (6-5) e segurou os três
pontos para os portistas que colocam pressão sobre o Benfica na tabela classificativa.
A menos de seis minutos do término do encontro, Vítor Hugo faturou através da marca de penálti (65) e segurou os três pontos para os portistas que colocam pressão sobre o Benfica na tabela
classificativa...
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LOULÉ | FC Porto vence Benfica nos segundos finais na Taça de Portugal de andebol
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O FC Porto venceu hoje o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo de Gilberto Duarte
a quatro segundos do fim, que colocou os dragões no caminho do ABC na final da Taça de Portugal
de andebol masculino. Na segunda meia-final da 'final four' que se disputa em Loulé no fim de
semana, muito equilibrada e decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional, acabou
por triunfar, ficando a um jogo de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07. O duelo
equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão voltar a
enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato nacional, à
melhor de cinco jogos. Os guarda-redes entraram no jogo 'em grande', com várias defesas de grande
realce, pelo que o marcador só mexeu aos 2.25 minutos, com o 1-0 para o FC Porto, equipa que
perdeu o guardião Alfredo Quintana por lesão durante quase toda a primeira parte. Os primeiros 20
minutos da partida ficaram marcados pelo equilíbrio, com as duas equipas em excelente plano,
praticando bom andebol e alternando constantemente na liderança do marcador. Na entrada para o
último terço da primeira parte, o FC Porto revelou-se mais agressivo e começou a ganhar distância,
que nunca passou dos três golos, aos 10-13 e 13-16, o resultado que se verificava ao intervalo. No
reatamento, já com Quintana de volta à baliza portista, as suas defesas contribuíram para aumentar a
distância para o Benfica, cujo máximo foi de cinco golos, com 15-20, aos cinco minutos da segunda
parte. Os 'encarnados' não desistiram e, perante a passividade de um FC Porto que defendia uma
diferença aparentemente confortável, recuperaram, 'voltando' ao jogo em 12 minutos e até dispondo
de um golo de vantagem (23-22). Os últimos dez minutos foram muito táticos, com as duas equipas
pouco dispostas a dar hipóteses de golo ao adversário, e acabou por ser Gilberto Duarte, com os dois
últimos tentos para a sua equipa, o decisivo a quatro segundos do fim, a dar o triunfo ao FC Porto.
Jogo no pavilhão municipal de Loulé. Benfica - FC Porto, 27-28. Ao intervalo: 13-16. Sob a arbitragem
da dupla Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga), as equipas alinharam e marcaram com os seguintes
jogadores: - Benfica: Hugo Figueira, Carlos Carneiro (6), Dário Andrade, Javier Borragan (5), José
Costa (2), António Areia (7) e Tiago Pereira (2). Jogaram ainda: Vicente Álamo, João Pais (1), Cláudio
Pedroso, Paulo Moreno, Asier Marcos e Elledy Semedo (4). Treinador: Mariano Ortega. - FC Porto:
Alfredo Quintana, Ricardo Moreira (3), João Ferraz (6), Gilberto Duarte (6), Daymaro Salina (3),
Michal Kasal (1) e Hugo Santos (5). Jogaram ainda: Hugo Laurentino, Yoel Morales (1), Francisco
Silva, Alexis Borges e Miguel Martins (3). Treinador: Ljubomir Obradovic. Marcha do marcador: 2-1
(05 minutos), 5-4 (10), 7-7 (15), 9-9 (20), 12-13 (25), 13-16 (intervalo), 15-20 (35), 18-21 (40), 2122 (45), 24-24 (50), 25-26 (55) e 27-28 (resultado final). Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
Por: Lusa
21:48 - 28/03/2015
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LOULÉ | ABC vence Sporting e impede «tetra» dos «leões» na Taça de Portugal de
andebol
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O ABC venceu hoje o Sporting, na primeira meia-final da Taça de Portugal de andebol, por 33-30, e
qualificou-se para a final da prova, impedindo os leões de tentarem conquistar o quarto título
consecutivo. No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam ao intervalo por 20-18,
revelaram-se superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte' para a final da Taça, onde
defrontarão, no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto. Com base numa defesa agressiva, em
5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos, procurando um andebol muito rápido, com
saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões' se mostravam mais macios na contenção ao
adversário e no jogo ofensivo. Depois de um período de equilíbrio nos primeiros minutos, o ABC
ganhou a vantagem que nunca mais perderia ao longo da partida a partir dos 15-14, já na ponta final
da primeira parte. Os bracarenses aproveitaram o momento em que Sporting, com dois jogadores
excluídos, estava em inferioridade numérica para se distanciarem no marcador de vez. Na segunda
parte, o ABC foi mais paciente e controlou a diferença de golos, perante um Sporting que logo ao
início perdeu João Antunes, expulso após a terceira exclusão de dois minutos. Os 'leões', que tinham
triunfado nas três últimas edições da Taça de Portugal, nunca tiveram capacidade para dar a volta ao
panorama da partida e viram o ABC vencer o primeiro jogo de uma série que se prolonga noutra
competição dentro de uma semana, com as meias-finais do 'play-off' do campeonato nacional, jogadas
à melhor de cinco. Já o ABC vai procurar no domingo a sua 11.ª vitória na Taça de Portugal, que já
não conquista desde 2009. Jogo no pavilhão municipal de Loulé. ABC-Sporting, 33-30. Ao intervalo:
20-18. Sob a arbitragem da dupla António Trinca e Tiago Monteiro (Lisboa), as equipas alinharam e
marcaram: - ABC: Humberto Gomes, Carlos Martins (2), João Pinto (5), Ricardo Pesqueira (3), Pedro
Seabra (3), Fábio Antunes (3) e Nuno Grilo (4). Jogaram ainda: David Tavares (6), Diogo Branquinho
(2), João Gonçalves (1), Hugo Rocha (1), Tomás Albuquerque (2), Nuno Rebelo (1) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende. - Sporting: Ricardo Candeias, Pedro Portela (8), Bosko Bjelanovic (1),
Bruno Moreira (3), Sérgio Barros (1), Frankis Marzo (6) e Fábio Magalhães (3). Jogaram ainda: Rui
Silva (3), Pedro Solha (1), João Antunes e Pedro Spínola (4). Treinador: Frederico Santos. Marcha do
marcador: 3-3 (05 minutos), 8-6 (10), 11-10 (15), 14-13 (20), 18-15 (25), 20-18 (intervalo), 21-19
(35), 22-20 (40), 24-22 (45), 27-24 (50), 30-25 (55) e 33-30 (resultado final). Assistência: Cerca de
1.000 espetadores. Declarações dos treinadores do ABC e do Sporting, após a primeira meia-final da
Taça de Portugal de andebol, realizada no pavilhão municipal de Loulé, que terminou com triunfo dos
bracarenses (33-30): - Carlos Resende (treinador do ABC): "Foi um jogo fantástico, com um ritmo
elevadíssimo, ao nível dos melhores campeonatos da Europa. Fomos superiores, com uma boa entrada
na primeira parte, fruto da melhor defesa e do jogo exterior interessante. Sofremos muitos golos mas
fomos efetivos no ataque. É verdade que, com a nossa velocidade de jogo, damos mais vezes
hipóteses aos adversários mas temos de procurar sofrer menos golos. (...) Se tivéssemos uma defesa
fantástica, teria sido um jogo memorável. [Para a final] Temos de 'limpar' tudo aquilo que fizemos
hoje, procurar manter a qualidade ofensiva e melhorar na defesa". Frederico Santos (treinador do
Sporting): "O que faltou foi sermos iguais a nós próprios. Entrámos mal e o ABC esteve sempre à
frente do marcador. Ainda chegámos ao empate, com 14-14, mas o ABC voltou a ganhar vantagem de
forma muito rápida e nós não tivemos capacidade de resposta. Fomos atrás do prejuízo, mas
acumulámos erros na defesa com precipitações no ataque". Por: Lusa
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LOULÉ | Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal de andebol
feminino
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As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo). No segundo jogo, a
JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um encontro que, ao
intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12). Na final de domingo, o Madeira SAD
procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que conquista de forma ininterrupta desde
1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu nome na lista de vencedores pela primeira
vez. A agenda de andebol em Loulé prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final
four' da Taça de Portugal de andebol masculino: ABC-Sporting (17:00) e Benfica-FC Porto (19:15).
Por: Lusa
17:52 - 28/03/2015
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“Queremos conquistar
a Taça de Portugal”

À CONQUISTA DO TROFÉU. A equipa do ABC/UMinho parte hoje rumo ao
Algarve para discutir a final-four da Taça de Portugal em andebol, que se vai
realizar em Loulé. Técnico Carlos Resende traça objectivo ambicioso.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Confiantes e focados na conquista do ‘caneco’ da prova rainha do andebol português. É
com esta ambição que a equipa
do ABC/UMinho ruma, esta tarde, ao Algarve para a final-four
da Taça de Portugal que se disputa, no fim-de-semana, em
Loulé. Pela frente os bracarenses têm o Sporting, adversário
das meias-finais, e se vencerem
amanhã defrontam, no domingo,
FC Porto ou Benfica, que vão
medir forças na outra meia-final.
Treinador Carlos Resende tem
o grupo na máxima força e motivação para atacar a conquista da
Taça e mostra entusiasmo.
“É um jogo sempre gratificante, porque em primeiro lugar são
jogos estimulantes, são meias-finais e o que queremos é conseguir o direito desportivo de estar
na final e depois disputá-la. Desde logo o nosso estado de espírito tem que ser muito agradável,
porque estamos exactamente
num ponto da época onde queríamos estar. É disfrutar, ganhando, pois vamos para esta final-four com o objectivo claro
de ganhar a Taça de Portugal”,
afirmou, ontem, o técnico em
conferência de imprensa.
Na meia-final, o ABC vai defrontar o Sporting, adversário
que já levou a melhor esta época, por duas vezes, para o campeonato, mas Carlos Resende
acredita que desta vez o resultado vai ser favorável ao ABC. Pa-

ROSA SANTOS

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, está confiante para a final-four da Taça

ra isso há que não repetir os erros defensivos cometidos nos
dois jogos anteriores, aponta.
“Nós queremos ganhar a Taça
de Portugal e como tal temos
que vencer os dois jogos, a começar pelo Sporting. Respeitamos o adversário, que tem uma
belíssima equipa, é um facto que
ainda não os vencemos até agora, um pouco por culpa própria,
mas isso já é passado e entendemos que temos capacidades para
ganhar e é este o nosso espírito”,
reforçou o técnico, considerando
que nesta final-four estão as
quatro melhores equipas portuguesas de andebol actualmente.

No Algarve, o ABC não terá o
apoio do público que normalmente tem em casa, “mais uma
adversidade” que Resende considera que os seus jogadores terão que ultrapassar e está confiante nisso. “Claro que com os
nossos adeptos é mais fácil ganhar, mas se calhar no Algarve
não teremos muitos. Não tenho
dúvidas que o Sporting, Porto e
Benfica terão mais adeptos pela
dimensão dos seus clubes, mas
estamos convencidos que temos
qualidade suficiente para vencer
estes dois jogos independentemente de não termos o apoio do
nosso público”, rematou.
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IV Termas
Andebol Cup
em Lafões
Começa hoje e decorre até domingo, nos concelhos de S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira
de Frades, as IV Termas Andebol Cup, prova que conta com
62 equipas de todo o país e
contempla jogos de quatro escalões de formação, com atletas entre os 9 e os 16 anos de
idade.
A quarta edição conta com
cerca de 800 participantes e a
organização está a cargo da
Câmara Municipal de S. Pedro
do Sul, Associação de Andebol
de Viseu, Associação de Pais do
Agrupamento de Escolas de S.
Pedro do Sul e Federação de
Andebol de Portugal. |
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Bruno de Carvalho: Pavilhão estará pronto em 2016, «Doyen a quem doer»
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HOJE às 17:56
O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu hoje, na cerimónia de lançamento da primeira
pedra do Pavilhão João Rocha, que o recinto estará pronto em dezembro de 2016, "Doyen a quem
doer".
"Já ouvimos um pouco de tudo, que este pavilhão não passará desta pedra. Chego a ouvir que o
tribunal e a Doyen vão ser o fim do projeto. Aqui, tomando a responsabilidade, digo: Doyen a quem
doer, a obra estará pronta em dezembro de 2016", disse o dirigente.
Além da empresa detentora de fundos de investimento em jogadores, com a qual o Sporting está
litígio, após ter rescindido os contratos relativos aos futebolistas Marcos Rojo e Zakaria Labyad, o
presidente do Sporting também não esqueceu os rivais, que, disse, "tremem todos os dias".
No lançamento da primeira pedra do pavilhão, que ficará situado nos terrenos do antigo Estádio José
Alvalade, Bruno de Carvalho mostrou-se esperançado em comemorar muitos títulos no futuro espaço,
mas também num recinto já existente.
"Vamos comemorar, mais cedo do que muitos pensam, títulos naquele estádio, que é o nosso",
afirmou o presidente, que hoje comemora dois anos de mandato.
Bruno de Carvalho lembrou que o pavilhão, cuja construção deverá arrancar em junho, foi um
objetivo, nunca concretizado, de outras direções.
"O pavilhão foi uma bandeira de que as anteriores direções iam falando, mas nunca vi nada de
concreto", afirmou, lembrando que João Rocha, líder do clube entre 1973 e 1986, foi o presidente
como o qual cresceu e aprendeu a força do Sporting.
Perante centenas de adeptos que assistiram à cerimónia, Bruno de Carvalho reiterou a ideia de que
em todas as modalidades o objetivo do Sporting é sempre "ser campeão".
Numa cerimónia simbólica, além da primeira pedra, foi enterrada uma cápsula do tempo, que
contém, entre outros objetos, o jornal do Sporting que noticia a assembleia-geral na qual foi aprovada
a construção do pavilhão e o livros sobre o guarda-redes Vítor Damas e o avançado José Travassos,
antigos futebolistas do clube.
O pavilhão João Rocha vai poder acolher competições de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em
patins e voleibol, e custará cerca de 9,65 milhões de euros, verba que está ser angariada pelo clube
através da 'Missão Pavilhão'.
Na cerimónia, que contou com a presença da filha e de um neto de João Rocha, o vice-presidente da
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Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, destacou o ecletismo do Sporting e lembrou os
sucessos vividos na extinta Nave de Alvalade.
"O Sporting, que é muito mais do que futebol, vai voltar a ter um pavilhão. Hoje, começa aqui um
caminho de regresso a casa", afirmou.
No 'Dia do Sportinguismo', em que a equipa principal treinou no estádio à porta aberta, o clube
homenageou Vítor Damas e José Travassos, com a inauguração toponímica de duas ruas.
O guarda-redes Vítor Damas, que morreu em 2003 com 55 anos, fez quase toda a sua carreira no
Sporting e é ainda hoje o recordista de jogos com a camisola do clube (743).
José Travassos, que morreu aos 75 anos, começou a jogar no clube de Alvalade em 1946 e terminou
a carreira em 1959. Integrou com Albano, Jesus Correia, Peyroteo e Vasques os famosos 'cinco
violinos'.
O avançado, que alcançou oito campeonatos nacionais e duas Taças de Portugal com a camisola do
Sporting, ficou conhecido como Zé da Europa por ter sido o primeiro jogador português a alinhar na
seleção da Europa, em 1955, contra a Grã-Bretanha.
Diário Digital com Lusa
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ABC DEFRONTA O SPORTING AMANHÃ, NO ALGARVE

Derrotar a “besta negra”
para jogar a final da Taça
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zes
Pedro Seabra e Carlos Resende acreditam que o ABC vai trazer o caneco
ineficácia defensiva fez
toda a diferença nos joFRANCISCO DE ASSIS
bora não a valorize em
jogo que verdadeiramente
gos anteriores.
demasia. Quer ganhar ao
interessa, ou seja, a final.
Porém Carlos Resende
O ABC de Braga parte
Sporting como a outro adAliás, há uma motivação
dá conta de um ABC mohoje para o Algarve, mais
versário qualquer. Porque
extra do ABC/UMinho em
tivado. «O nosso estado de
concretamente para Louo objetivo é trazer o “caderrotar os “leões” que têm
espírito tem que ser agralé, para disputar a “final
neco” para Braga.
sido a sua “besta negra”
dável. Porque estamos no
four” da Taça de Portugal
«Queremos ganhar a
esta temporada. De facponto da época em que
em andebol. Carlos ReTaça de Portugal. Como
to, o Sporting foi a única
queríamos estar. Agora é
sende e toda a sua equital, temos que ganhar a
equipa a vencer o ABC por
desfrutar este momento,
pa mostram-se confiantes
meia-final e a final, indeduas vezes, tanto em Braganhando», referiu.
de que vão conseguir derpendentemente do adverga como em Lisboa.
Os jogos de amanhã são
rotar o Sporting na meiasário. É claro que respeiO técnico do ABC tem
ABC-Sporting e Benfica-final, para disputarem o
tamos o Sporting. Pelo que
em conta a história, em-Porto. A final é domingo.
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ANDEBOL FEMININO
Torneio Manuel Ribeiro
arranca hoje em Esposende
O 12.º torneio de andebol feminino Prof. Manuel
Ribeiro disputa-se entre hoje e domingo em Esposende,
numa organização do Centro Social da Juventude de
Mar, em colaboração com a Câmara Municipal local e
Associação de Andebol de Braga.
A competição será disputada nos escalões de infantis,
iniciados e juvenis, envolvendo a participação de 11
equipas, de seis clubes: Centro Social da Juventude de
Mar, AC Vermoim, ABC Braga, Palmilheira, FC Infesta e
Santa Joana, num total de aproximadamente 180 atletas.
Os jogos, com entrada livre e aberta à população
em geral, decorrerão nos pavilhões desportivos da
Escola Básica António Correia de Oliveira e da Escola
Secundária Henrique Medina, ambos em Esposende,
entre as 9h30 e as 19h00.

Página 198

A199

Bruno de Carvalho lança primeira pedra do pavilhão
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Em tom de ironia, o presidente "leonino" disse que o novo pavilhão estará pronto em Dezembro de
2016 "Doyen a quem doer" Detalhes sexta, 27 março 2015 O presidente do Sporting, Bruno de
Carvalho, lançou, esta sexta-feira, a primeira pedra do Pavilhão João Rocha, garantindo que o recinto
estará pronto em Dezembro de 2016 . Entre diversas iniciativas, o designado Dia do Sportinguismo
ficou ainda marcado pelo treino da equipa principal de futebol à porta aberta, que contou com três
reforços especiais. PUB "Já ouvimos um pouco de tudo, que este pavilhão não passará desta pedra.
Chego a ouvir que o tribunal e a Doyen vão ser o fim do projecto. Aqui, tomando a responsabilidade,
digo: Doyen a quem doer, a obra estará pronta em Dezembro de 2016", afirmou Bruno de Carvalho,
aludindo ao diferendo com a empresa detentora de fundos de investimento em jogadores, com a qual
o Sporting entrou em litígio ao rescindir os contratos relativos aos futebolistas Marcos Rojo e Zakaria
Labyad. No lançamento da primeira pedra do novo pavilhão, que ficará situado nos terrenos do antigo
Estádio José Alvalade e terá o nome do histórico presidente do clube, Bruno de Carvalho, que
comemora esta sexta-feira dois anos de mandato na presidência do emblema "leonino", mostrou-se
esperançado em comemorar muitos títulos no futuro espaço, mas também no recinto já existente:
"Vamos comemorar, mais cedo do que muitos pensam, títulos naquele estádio, que é o nosso".
Lembrando que João Rocha, líder do clube entre 1973 e 1986, foi o presidente com o qual cresceu e
aprendeu a força do Sporting, Bruno de Carvalho frisou ainda que o objectivo do Sporting é sempre
"ser campeão" em todas as modalidades. Numa cerimónia simbólica, que contou com várias centenas
de adeptos, além da primeira pedra do pavilhão, cuja construção deverá arrancar em Junho, foi
enterrada uma cápsula do tempo, que contém, entre outros objectos, o jornal do Sporting que noticia
a Assembleia-geral na qual foi aprovada a construção do recinto e livros sobre o guarda-redes Vítor
Damas e o avançado José Travassos, históricos futebolistas do clube que foram também
homenageados com a inauguração toponímica de duas ruas. A cerimónia contou ainda com a presença
da filha e de um neto de João Rocha, assim como do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, que destacou o ecletismo do Sporting e lembrou os sucessos vividos na antiga Nave
de Alvalade: "O Sporting, que é muito mais do que futebol, vai voltar a ter um pavilhão. Hoje, começa
aqui um caminho de regresso a casa". O Pavilhão João Rocha vai poder receber competições de
andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol, e custará cerca de 9,65 milhões de euros,
verba que está ser angariada pelo clube através da "Missão Pavilhão". Entre as diversas iniciativas
quem têm vindo a ser promovidas ao longo do dia, como o acesso gratuito ao museu do clube e a
possibilidade dos adeptos experimentarem diversas modalidades, o Dia do Sportinguismo ficou
também marcado pelo treino à porta aberta da equipa principal de futebol no Estádio José Alvalade,
no qual foi dada a três sócios a oportunidade de participarem em parte da sessão de trabalhos com os
jogadores profissionais, sob as ordens de Marco Silva. Com 11 futebolistas ausentes por estarem ao
serviço das selecções, o técnico da formação "verde e branca" chamou para este treino, que contou
com quase 4.000 espectadores nas bancadas, jogadores de escalões jovens e outros que alinham,
habitualmente, na equipa B. foto: reprodução ©Facebook - Sporting CP
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Notícias ao Minuto - Pavilhão vai estar pronto em 2016, "Doyen a quem doer"
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O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu hoje, na cerimónia de lançamento da primeira
pedra do Pavilhão João Rocha, que o recinto estará pronto em dezembro de 2016, "Doyen a quem
doer". "Já ouvimos um pouco de tudo, que este pavilhão não passará desta pedra. Chego a ouvir que
o tribunal e a Doyen vão ser o fim do projeto. Aqui, tomando a responsabilidade, digo: Doyen a quem
doer, a obra estará pronta em dezembro de 2016", disse o dirigente. PUB Além da empresa detentora
de fundos de investimento em jogadores, com a qual o Sporting está em litígio, após ter rescindido os
contratos relativos aos futebolistas Marcos Rojo e Zakaria Labyad, o presidente do Sporting também
não esqueceu os rivais, que, disse, "tremem todos os dias". No lançamento da primeira pedra do
pavilhão, que ficará situado nos terrenos do antigo Estádio José Alvalade, Bruno de Carvalho mostrouse esperançado em comemorar muitos títulos no futuro espaço, mas também num recinto já
existente. "Vamos comemorar, mais cedo do que muitos pensam, títulos naquele estádio, que é o
nosso", afirmou o presidente, que hoje comemora dois anos de mandato. Bruno de Carvalho lembrou
que o pavilhão, cuja construção deverá arrancar em junho, foi um objetivo, nunca concretizado, de
outras direções. "O pavilhão foi uma bandeira de que as anteriores direções iam falando, mas nunca vi
nada de concreto", afirmou, lembrando que João Rocha, líder do clube entre 1973 e 1986, foi o
presidente como o qual cresceu e aprendeu a força do Sporting. Perante centenas de adeptos que
assistiram à cerimónia, Bruno de Carvalho reiterou a ideia de que em todas as modalidades o objetivo
do Sporting é sempre "ser campeão". Numa cerimónia simbólica, além da primeira pedra, foi
enterrada uma cápsula do tempo, que contém, entre outros objetos, o jornal do Sporting que noticia a
assembleia-geral na qual foi aprovada a construção do pavilhão e o livros sobre o guarda-redes Vítor
Damas e o avançado José Travassos, antigos futebolistas do clube. O pavilhão João Rocha vai poder
acolher competições de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol, e custará cerca de
9,65 milhões de euros, verba que está ser angariada pelo clube através da 'Missão Pavilhão'. Na
cerimónia, que contou com a presença da filha e de um neto de João Rocha, o vice-presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, destacou o ecletismo do Sporting e lembrou os
sucessos vividos na extinta Nave de Alvalade. "O Sporting, que é muito mais do que futebol, vai voltar
a ter um pavilhão. Hoje, começa aqui um caminho de regresso a casa", afirmou. No 'Dia do
Sportinguismo', em que a equipa principal treinou no estádio à porta aberta, o clube homenageou
Vítor Damas e José Travassos, com a inauguração toponímica de duas ruas. O guarda-redes Vítor
Damas, que morreu em 2003 com 55 anos, fez quase toda a sua carreira no Sporting e é ainda hoje o
recordista de jogos com a camisola do clube (743). José Travassos, que morreu aos 75 anos, começou
a jogar no clube de Alvalade em 1946 e terminou a carreira em 1959. Integrou com Albano, Jesus
Correia, Peyroteo e Vasques os famosos 'cinco violinos'. O avançado, que alcançou oito campeonatos
nacionais e duas Taças de Portugal com a camisola do Sporting, ficou conhecido como Zé da Europa
por ter sido o primeiro jogador português a alinhar na seleção da Europa, em 1955, contra a GrãBretanha.
16:41 - 27 de Março de 2015 | Por
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27 Março, 2015
DESPORTO
No fim-de-semana de 14 e 15 de março os resultados do CAAE Baltar foram: Minis de 5 femininas AE Vale Ovil 42-13 CAAE Baltar; Minis de 5 masculinos - CP Natação 35-31 CAAE Baltar; Minis
masculinos - CAAE Baltar 29-11 AD Amarante; Infantis femininas - CAAE Baltar 19-27 NJA Garrett;
Iniciados masculinos - CAAE Baltar 33-34 Boavista FC; Juvenis femininas- NDS Joana 32-12 CAAE
Baltar.
O destaque vai para o jogo dos iniciados masculinos que voltaram à competição começando logo por
defrontar a equipa mais forte do grupo (Boavista). Acabou por ser um jogo equilibrado, onde a equipa
de Baltar nunca desistiu apesar da fadiga precoce que a afetou. O jogo decidiu-se nos últimos
instantes e o Baltar acabou por perder pela margem mínima.
No fim-de-semana de 21 e 22 de março os resultados foram: Minis femininas - CAAE Baltar 20-14
DAC - Douro Andebol Clube; Minis de 5 masculinos - CAAE Baltar 18-13 AC Lusitanos; Minis
masculinos - ADA Maia/ ISMAI 31-16 CAAE Baltar; Infantis femininas - CA S. Félix Marinha B 20-22
CAAE Baltar; Infantis masculinos - CAAE Baltar 17-33 Macieira AC; Iniciados masculinos - CAAE Baltar
28-48 GC Santo Tirso; Juvenis femininas - CAAE Baltar 17-8 CA Penafiel.
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Federação divulga os árbitros nomeados para os jogos das meias-finais do play-off
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FC Porto recebe Benfica no Dragão Caixa
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) já deu a conhecer as
duplas de arbitragem nomeadas para os dois primeiros jogos das meias-finais do grupo A "play-off" do
Campeonato Fidelidade Andebol 1.
Para o primeiro jogo do "play-off" no Dragão Caixa entre FC Porto e Benfica, o CA da FAP escolheu a
dupla de arbitragem de Braga constituída por César Carvalho Daniel Freitas. O "clássico" do andebol
português está agendado para o próximo dia 3 de abril às 18h00. No segundo jogo entre FC Porto e
Benfica, agendado para dia 4 de abril será a dupla de Leiria Eurico Nicolau/Ivan Caçador a apitar o
encontro.
Já para o primeiro jogo do "play-off" entre Sporting e ABC será a dupla de Aveiro constituída por
Mário Coutinho/Ramiro Silva a apitar o confronto entre "leões" e bracarenses. No segundo jogo, o CA
da FAP escolheu Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, para dirigir o encontro agendado para
dia 5 de abril no Multiusos de Odivelas.
27-03-2015 16:11FC Porto recebe Benfica enquanto Sporting recebe ABC.
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Andebol
2.ª Divisão – zona Sul
Resultados
Almada AC-Alto Moinho
Benavente-Vela Tavira
CDE Camões-Boa Hora FC
Marienses-Benfica B
Samora Correia-Torrense
Sportivo Loures-Ílhavo AC
V. Setúbal-AC Sismaria

25-23
26-20
17-24
24-24
30-28
21-22
25-22

Classificação
Boa Hora FC
Benfica B
CDE Camões
Marienses
AC Sismaria
Benavente
V. Setúbal
Ílhavo AC
Torrense
Alto Moinho
Sportivo Loures
Almada AC
Samora Correia
Vela Tavira

P
63
59
56
55
54
51
46
43
41
41
37
37
32
29

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V E
20 0
17 2
15 3
15 2
15 1
13 2
11 1
8 4
8 2
8 2
6 2
6 2
4 1
2 2

D
3
4
5
6
7
8
11
11
13
13
15
15
18
19

G
647-469
590-480
572-525
618-558
628-537
600-575
592-583
561-598
531-579
567-590
517-595
545-612
476-637
495-601

Próxima jornada 28 de Março
AC Sismaria-Benavente, Alto Moinho-V. Setúbal,
Boa Hora FC-Benfica B, Ílhavo AC-CDE Camões,
Samora Correia-Marienses, Torrense-Almada AC,
Vela Tavira-Sportivo Loures
3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados
1.º Dezembro-Redondo
CD Mafra-Sassoeiros
Oriental-Juve Lis
Zona Azul-Batalha AC

27-26
23-30
21-18
33-20

Classificação
1.º Dezembro
Juve Lis
Redondo
Oriental
Sassoeiros
CD Mafra
Zona Azul
Batalha AC

P
12
10
10
8
7
6
6
5

J
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
3
2
1
1
1
0

E
0
0
0
0
1
0
0
1

D
0
1
1
2
2
3
3
3

G
109-101
96-77
123-107
90-99
105-106
98-107
101-104
85-106

Próxima jornada 28 de Março
Batalha AC-Oriental, Juve Lis-1.º Dezembro, Redondo-CD Mafra, Sassoeiros-Zona Azul
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Andebol Portugal em
segundo no Torneio
Internacional
Com quatro atletas da região entre
as convocadas – Ana Gante,
Francisca Marques, Maria Pereira e
Telma Amado – Portugal
classificou-se em segundo lugar no
Torneio Internacional de Leiria em
andebol feminino, que decorreu em
três pavilhões do concelho. Na
sexta, Portugal venceu a Finlândia,
por 33-24. No sábado, bateu a Itália,
por 23-20. No domingo, acabou por
soçobrar frente à campeã olímpica
Noruega, por 28-23.
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Entrevista q Carlos Fontes, o primeiro director do “Terras da Feira”

“O grande passo no desporto concelhio
foi a construção de infra-estruturas”
Carlos Fontes sabe tirar as medidas ao desporto em Santa Maria
da Feira. Começou por noticiar as
vitórias e as derrotas na altura em
que foi o primeiro “comandante”
do Terras da Feira. Agora, 27 anos
depois, Carlos Fontes recorda os
feitos desportivos no Concelho
e sugere estratégias para que as
conquistas continuem a chegar a
Santa Maria da Feira
27 anos passaram da fundação
do jornal Terras da Feira. Muito
melhorou, muito mudou. No entanto, sente que há alguma lacuna
importante no desporto do Concelho de Santa Maria da Feira?
Diz que muito melhorou, muito
mudou. Com certeza que sim. Mas
não no desporto do nosso concelho. Comecemos pelo futebol, que
para mim, infelizmente, comanda
todo o desporto. Pelo menos
no que concerne às atenções da
Comunicação Social. Melhorou?
Não. Piorou. Se, o Feirense lá vai
andando, umas vezes melhor, outras, assim-assim, mas, na verdade, vai conseguindo aguentar-se
bem, o que dizer de outros clubes
com grande historial no futebol
concelhio e nacional, casos do
União de Lamas e do Lusitânia
de Lourosa? Ambos regrediram,
embora se reconheça o grande
papel que vão desempenhando no
futebol de formação. Aliás, nesse
sector, os clubes do concelho estão
a trabalhar bem, como o tenho
atestado, por exemplo, no Fiães
Sport Clube, que está a realizar
um trabalho de grande mérito.
Li recentemente que a Câmara
Municipal vai empenhar-se mais
no desenvolvimento desportivo
concelhio. Saúde-se a medida.
Nunca é tarde para corrigir erros.
Há quantos anos é que Câmaras
vizinhas já contam ao seu serviço
com profissionais que andam de
escola em escola a promover a prática desportiva, sobretudo, empenhados em chamar os jovens para
o voleibol, andebol, basquetebol,
etc, etc? Esperemos melhores dias
para o nosso desporto…
E o que destaca enquanto desenvolvimento do desporto em
Santa Maria da Feira? Houve
algum grande passo para impulsionar o desporto?
Sim. O grande passo que se deu,
foi, sem dúvida, a construção de
algumas infraestruturas – pavilhões, por exemplo— que possibilitam a prática do desporto em

Naturalmente, por vezes fomos
criticados, mas quase sempre por
não termos acompanhado este ou
aquele evento levado a cabo por
um ou outro clube. Mas, na altura, era impossível fazer melhor,
por falta de meios, humanos e
materiais.
Desporto não é apenas futebol.
O que ressalva da evolução das
modalidades? Quais as que mais
se têm vindo a destacar?
Além do voleibol, em que na
verdade, o Clube Desportivo de
Fiães é o expoente máximo no
concelho - e um dos históricos a
nível nacional - devemos destacar
o hóquei em patins, no Académico
da Feira, do andebol, em São Paio
de Oleiros. Há algum tempo que
não leio nada sobre o basquetebol,
que em Paços de Brandão parecia
poder vingar.

melhores condições. Lembro que
joguei voleibol durante muitos
anos ao ar livre, à chuva, e em
campos onde nem sequer o piso
era de cimento. E nem por isso se
deixava de treinar, jogar, ganhar
e perder. Agora já vamos tendo
recintos, não só campos de futebol, que melhoram imenso, nos
quais dá gosto praticar desporto.
Destaco o pavilhão municipal de
Fiães, com algumas lacunas – e
não são mais, porque algumas
foram denunciadas a tempo de
puderem ser corrigidas – mas que,
para o voleibol, possui condições
ímpares. Pena que, por escassez
de lugares para o público, não
possam ser lá realizados jogos de
grande interesse, sobretudo jogos
internacionais. Por exemplo: teríamos em junho a possibilidade de
lá fazermos disputar um jogo da
Liga Mundial, mas a lotação não
comporta a presença de mais de
500 espectadores.
Os jornais regionais são preponderantes quando chegam a
cada porta, quando se pousam em
cada mesa de café. De que forma
o desenvolvimento do desporto
no concelho tem contribuído para

cativar mais leitores?
Os leitores cativam-se noticiando eventos de interesse. E os
desportivos são de interesse. Daí
não se estranhar, eu por vezes sou
testemunha disso, que à segundafeira se note uma procura muito
acentuada dos jornais do nosso
concelho. Agora, terá de haver
o cuidado de noticiar desporto,
conscientes que desporto não é
só futebol.
Santa Maria da Feira é uma terra de futebol, tem até mais clubes
do que freguesias. Contudo, não
há equipa que se consiga afirmar
e assumir um lugar de destaque
no patamar mais elevado do futebol. Que bases seriam necessárias
para que tal acontecesse?
Dizem que há clubes a mais.
Não. Pode haver é muitos que
optaram por um profissionalismo
encapotado que só cria problemas
a quem os dirige. Naturalmente
que todos queríamos, se isso
não fosse prejudicar as restantes
modalidades, ter um clube a disputar, com regularidade, e não só
de vez em quando, a 1ª Divisão.
Basta lembrar a alegria que foi, no

início da década de 60, quando o
Feirense subiu à 1ª Divisão. Aliás,
nessa década, além do Feirense,
tivemos outras duas equipas que
faziam furor no futebol nacional.
O União de Lamas contava com
uma grande equipa, com grandes
jogadores – recordo o Carlos Silva,
o Romão, o Redol, e mais alguns
– e o Lusitânia de Lourosa que,
quanto a mim, teve a melhor equipa que alguma vez algum outro
clube teve no Concelho da Feira.
Essa equipa do Lourosa, treinada
por David Costa, contava com
jogadores de enorme qualidade,
como o Rui Manuel, Chico Gordo,
Ricardo (os três vindos do F.C.
Porto), Cerqueira, Pedro, Ramos
e mais alguns que hoje seriam titulares indiscutíveis nas melhores
equipas portuguesas.
No futebol distrital é normal
que cada clube “puxe a brasa à
sua sardinha”. Recorda algum
“momento” especial do jornalismo no “Terras” que tenha
causado celeuma?
Nunca, pelo menos nos tempos
em que dirigi o jornal, fomos confrontados com «grandes guerras».

Há algum atleta ou ex-atleta do
Concelho por quem tenha especial admiração? Porquê?
Inúmeros. Não vou falar nos
de voleibol, porque sou suspeito.
Mas não esqueço o grande jogador que no futebol foi o Brandão
(Artur Brandão). O Brandão, que
foi o primeiro internacional júnior nascido no concelho, era um
jogador de classe. Lembro aquele
golo, na 1ª presença do Feirense
na 1ª Divisão, frente ao Benfica.
O Costa Pereira (grande guardaredes) nem se mexeu. Aliás, o
Feirense contava com uma boa
equipa. Licínio, Ramalho, Rui
Maia… grandes jogadores. Como
o foram depois, o Cândido, o
António Cardoso (que também
foi guarda-redes do União de Lamas) Fernando Leão, Artur, José
Augusto, Henrique, Quitó, Pedro
Miguel, Pedro Martins, este que
foi formado no Feirense e depois
passou pelo Vitória de Guimarães
e Sporting, e hoje é um dos melhores treinadores portugueses,
e tantos outros. Mas, no tempo
do Brandão e do Ramalho – antes
deles, tinha havido o Jacques, um
ponta-de-lança de São João de Ver
que jogou no Feirense –, tínhamos,
nascidos no concelho, dois grandes jogadores: o Américo (FCP),
suplente da Selecção Nacional no
Mundial de 66 de Londres, e o
Jaime, um extremo direito nascido
em Fiães e que ao serviço do F.C.
Porto foi considerado, pelo grande
comentador da altura (Alves dos
Santos), o melhor de Portugal na
sua posição. E já que falamos de
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Opinião q Sempre no bom caminho
futebol, e para terminar o tema,
não posso esquecer o trabalho
como treinador que o Henrique
Nunes tem protagonizado em
diversos clubes, e de Francisco Batista, que eu ainda conheci como
jogador, mas que como técnico
tem sido enorme, em clubes nos
quais as dificuldades são grandes.
Mais recentemente o concelho
foi berço de um naipe de grandes jogadores, como o Morgado
(campeão do Mundo em Riade),
Fernando Couto, Jorge Couto, e,
agora, Ruben Neves e André Martins, que ao serviço do FC Porto e
Sporting podem ir muito longe.
Mas esses são todos figuras do
futebol…
Claro que, noutras modalidades, o Concelho da Feira foi muito
grande, por exemplo, no ciclismo.
Tivemos grandes campeões. O
Sousa Santos (mais tarde, o Sousa
Santos, filho), o Sousa Cardoso,
Fernando e Laurentino Mendes,
o Joaquim e Alberto Carvalho e,
até o Manuel Amorim, de Fiães,
que na volta de 1968, ao serviço
da Ovarense, foi dos poucos que
conseguiram chegar à meta numa
etapa que terminou em Lamego.

Conseguiu a 8ª posição, numa
etapa, que devido ao mau tempo,
deixou pela estrada nada menos
que 39 desistentes.
É um amante do voleibol e do
CDF Fiães. Considera o clube um
exemplo para todos aqueles que
não contemplam o futebol na sua
Detalhe

Os melhores

Carlos Fontes não esquece os grandes vencedores
e destaca ao longo de 27
anos alguns dos marcos
mais importantes para si no
desporto em Santa Maria da
Feira. “A subida do Feirense
à 1ª Divisão (mesmo que
depois tivesse descido), a
conquista pelo C.D. de Fiães
do título nacional (2011) de
Infantis em voleibol, dos
êxitos da equipa de ciclismo
Ruquita do Eduardo Correia,
dos triunfos em atletismo
da Lourocoop e da veterana
Maria Fernandes de Lourosa
que foi campeã da Europa”
- refere.

formação? De que forma?
Não só sou um apaixonado
pelo voleibol, como fui durante
quase 30 anos, jogador, depois
treinador e dirigente. Iniciei-me
aos 13 anos na equipa do Colégio dos Carvalhos, com a qual
conquistei dois títulos da (então)
Mocidade Portuguesa, e no Desportivo de Fiães fui atleta desde
a primeira hora. Honro-me muito
ter capitaneado a equipa durante
cerca de 20 anos, uma das quais
(63/64) conquistou um título
nacional sem qualquer derrota,
e sem ter sofrido qualquer set,
Tudo a 3-0, feito até hoje não
igualado por nenhuma equipa
masculina portuguesa – em 1967 a
feminina do Benfica fez o mesmo.
O C.D. de Fiães, nos seus 58
anos de vida, umas vezes melhor,
outras menos bem, tem conseguido formar jogadores e homens.
Neste momento está a trabalhar
muito bem, não obstante os resultados em seniores não estarem
a ser os desejados, atendendo a
valor dos seus jogadores. Mas
o clube está muito apostado na
formação. Está no bom caminho,
porque à sua frente tem dirigentes de calibre superior.

27 anos
a servir
«Chegou a Primavera». Lembro ter escrito no Editorial do 1º
número do TERRAS.
Na altura o jornal foi mesmo
uma lufada de ar fresco que
chegava ao Concelho da Feira.
O tempo foi passando, só a
muito custo, e porque sempre
apareceu alguém capaz de ajudar
o projeto – não posso, recorridos
estes anos todos, e como o tenho
feito noutras ocasiões, deixar de
destacar dois homens que muito
deram ao jornal nos tempos em
que as dificuldades eram mais
que muitas, José Nuno (sobretudo este) e Orlando Macedo -- o
jornal foi sobrevivendo.
Nos últimos tempos, depois
de Augusto Malheiro (outro
homem que muito deu ao jornal)
ter deixado o cargo de diretor, o
TERRAS encontrou uma maior
estabilidade. Está mais …jornal.
Estamos, desde há algum tempo, a atravessar tempos difíceis.

Os jornais, mais até os regionais,
atravessam grandes dificuldades. De toda a ordem. Mesmo a
nível de liberdade editorial.
O «TERRAS» tem sabido ultrapassar essas dificuldades. A
equipa que o leva todas as semanas aos seus leitores merece
louvores. Porque fazer um jornal
desta qualidade não é fácil.
Por isso, e porque ando nisto
há muito tempo – agora, não com
as responsabilidades de há 27
anos – não posso deixar de enaltecer o trabalho de quem me faz
chegar às mãos, todas as semanas, um jornal desta qualidade.
Parabéns a todos, em especial
a quem, 27 anos depois do seu
nascimento, o dirige: parabéns,
Sara Dias de Oliveira.
CARLOS FONTES
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Andebol sénior
vitoriano
joga em casa

A

equipa do Vitória recebe
este sábado, no pavilhão
Antoine Velge, às 17h30, a
formação do Sismaria, em
jogo referente à 22ª jornada da I Fase- Sul do Nacional da segunda divisão.
Os vitorianos ocupam
o 7.º lugar da classiﬁcação
geral, enquanto que os visitantes seguem no 4.º posto.
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